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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. 

У дисертаційній роботі описана нова хвороба огірків в Україні, спричинена 

грибом Acremonium cucurbitacearum, і досліджено механізм його фітопатогенної 

дії, проведено скринінг та відібрано гриб Trichoderma viride 017, який 

характеризується високою антагоністичною активністю щодо A. cucurbitacearum 

та інших збудників кореневих хвороб рослин.  

В останні десятиліття у багатьох країнах світу реєструвалися випадки нової 

хвороби рослин родини Гарбузових, збудником якої був гриб A. cucurbitacearum, і 

яка одержала назву «acremonium colapse» або акремоніоз. Це відносно нова та 

маловивчена хвороба, механізм дії збудника на рослини остаточно не зʼясований, 

немає відомостей про мікроорганізми-антагоністи гриба A. cucurbitacearum. 

У 2012 р. к.б.н., ст.н.с. С.П. Надкерничним, уперше в Україні з уражених 

рослин огірків, які вирощувались у блокових теплицях, було виділено штам гриба 

Acremonium sp. 502. За морфолого-культуральними, фізіолого-біохімічними та 

молекулярно-генетичними характеристиками гриб Acremonium sp. 502 віднесено 

до виду A. cucurbitacearum Alfaro-Garcia, W. Gams et J. Garcia-Jimenez. 

За умов вегетаційного досліду підтверджено патогенність 

A. cucurbitacearum 502 щодо рослин огірків. Установлено, що 

A. cucurbitacearum 502 локалізується виключно в кореневій системі, кореневій 

шийці та гіпокотилі. Симптоми ураження акремоніозом на коренях спостерігали 

вже через 14 діб вирощування рослин на інфікованому A. cucurbitacearum 502 

грунті. Показано здатність A. cucurbitacearum 502 утворювати 
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внутрішньоклітинний міцелій в епідермальній та паренхіматозній тканинах 

кореня. Провідні тканини (ксилема і флоема) не колонізуються, що свідчить про 

неможливість закупорки судин рослин міцелієм і вказує на вплив його 

метаболітів на рослини, які і зумовлюють процес патогенезу. 

Надземні симптоми проявляються у пожовтінні країв листової пластинки з 

подальшим побурінням. У вегетаційному досліді надземні симптоми виявляються 

у фазах формування бічних пагонів і цвітіння, у польовому досліді ‒ у фази 

цвітіння і початку плодоношення. Інкубаційний період хвороби може варіювати 

залежно від умов навколишнього середовища, особливо температури. 

Установлено, що чутливість до акремоніозу різниться залежно від сорту й 

найбільш уражався сорт рослин огірків Ніжинський 12, який і був відібраний для 

подальших досліджень. 

Відомо, що метаболіти патогенів відіграють важливу роль в ініціації та 

розвитку патологічного процесу. Ми дослідили здатність A. cucurbitacearum 502 

до синтезу деяких із них, зокрема, фітотоксинів, фітогормону етилену і 

целюлазних ферментів. Установлено, що культуральна рідина 

A. cucurbitacearum 502 не виявляє фітотоксичної активності та не змінює 

проліферативну активність рослинних клітин, проте порушує динаміку 

клітинного циклу. Нами показано, що гриб здатний до активного синтезу 

целюлазних ферментів, за впливу яких клітинна стінка рослини деградує, що дає 

змогу грибу проникнути всередину клітин та утворити внутрішньоклітинний 

міцелій. Найвищу целюлозолітичну активність гриб виявляв через 6 тижнів 

культивування з показником рН середовища – 8,5. При цьому загальна 

целюлозолітична активність складала 1,95 од/мл, екзоглюканазна активність – 

3,23, ендоглюканазна – 2,85 та β-глюкозидазна активність – 2,39 од/мл.  

Виявлено здатність A. cucurbitacearum 502 до біосинтезу етилену, найвищий 

рівень якого зафіксовано через 5 тижнів культивування 

(111,78 ± 13,27 нмоль×год 1×г-1), що співпадає з термінами найвищого рівня 

синтезу целюлаз. Оскільки відомо, що етилен впливає на активність целюлаз і 

пришвидшує старіння листя, його синтез обумовлює процес патогенезу. 
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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 гемібіотрофних мікроорганізмів, 

тобто таких, яким притаманний змішаний тип трофності. 

Наступний етап роботи полягав у пошуку активного мікроорганізма-

антагоніста гриба A. cucurbitacearum 502, який проводили серед бактерій роду 

Bacillus і грибів родів Chaetomium та Trichoderma. Встановлено, що штам гриба 

Triсhoderma sp. 017 характеризувався найшвидшим ростом і на 5-ту добу 

культивування виявляв гіперпаразитизм щодо A. сucurbitacearum 502. 

Мікроорганізми з швидким ростом і здатністю до гіперпаразитизу швидше 

колонізують субстрат та активно конкурують з патогенною мікробіотою, тому для 

подальших досліджень був відібраний гриб Triсhoderma sp. 017. Дослідження 

морфолого-культуральних ознак дозволило віднести Triсhoderma sp. 017 до виду 

T. viride 017. 

Показано, що штам T. viride 017 характеризується високою антагоністичною 

активністю щодо багатьох збудників кореневих хвороб рослин 

(A. cucurbitacearum 502, A. strictum, Thielаviopsis basicola, F. moniliforme var lactis і 

F. oxysporum var orthoceras, Rhizoctonia violacea, F. oxysporum і F. solani). 

Зважаючи на те, що антагонізм мікроорганізма in vitro не завжди корелює з його 

антагонізмом in vivo, антагоністичну активність T. viride 017 вивчали також за 

умов польових дослідів у порівнянні з хімічним фунгіцидом Превікуром, який 

рекомендований для захисту рослин огірків від збудників кореневих хвороб. 

Одержані результати засвідчили, що мікоценоз у посівах огірка на дерново-

підзолистому грунті формували мікроміцети, які належали до родів 

Acremonium Link, Alternaria Nees, Aspergillus Micheli, Cladosporium Corda, 

Fusarium Link:Fr, Gliocladium Corda, Mortierella Coem, Mucor Mich, 

Penicillium Link:Fr, Rhizopus Ehrenb, Trichoderma Hers та родини Dematiaceae.  

Внесення в грунт фітопатогена A. cucurbitacearum 502 для створення 

штучного інфекційного фону (ШІФ) призвело до зниження загальної кількості 
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грибів ризосфери і ризоплани більш ніж у 4 і 2,5 рази відповідно. Також, значно 

зменшилася частка грибів роду Penicillium, що можна вважати негативною 

тенденцією. Частка грибів роду Acremonium у ризосфері і ризоплані була незначна 

(3,1 % і 9,7 % відповідно), тоді як у гістосфері складала 73,2 %, що вказує на 

міграцію гриба у корені рослин. 

Передпосівна обробка насіння грибом T. viride 017 позитивно вплинула на 

процес формування мікоценозу рослин огірків. Кількість грибів у ризосфері та 

ризоплані збільшилась у 2 рази порівняно з варіантом, де застосовували хімічний 

фунгіцид. Обробка насіння триходермою зумовила зниження кількості грибів 

роду Acremonium на поверхні коренів до 2,0 %, які, скоріш за все, були витіснені 

грибами роду Trichoderma. Показано, що штам T. viride 017 успішно приживався в 

кореневій зоні рослин огірків, так частка грибів роду Trichoderma на поверхні 

коренів становила 10,9 %, в гістосфері ‒ 17,4 %, що вказує на активний розвиток 

триходерми, як на поверхні, так і всередині коренів рослин огірків. 

Установлено, що виживаність рослин у польовому досліді у варіанті з ШІФ 

становила 59 %, поширення акремоніозу ‒ 35 %. Обробка насіння грибом 

T. viride 017 забезпечила підвищення виживаності до 73 % і зменшення частки 

уражених рослин до 16 %. Біологічна ефективність передпосівної обробки насіння 

грибом T. viride 017 становила 55 %. 

Показано відсутність фітотоксичної дії культуральної рідини гриба 

T. viride 017. Також фіксували приріст сухої маси проростків тест-культури (20 і 

29 %) за дії культуральної рідини, розбавленої у співвідношенні 1:50 та 1:500 

порівняно з контролем, що може бути зумовлено синтезом фітогормональних 

сполук. Незначну рістстимулюючу дію було зафіксовано у польовому досліді. 

Так, передпосівна обробка насіння огірків грибом T. viride 017 сприяла 

формуванню більш потужної кореневої системи (на 10 % порівняно з 

контрольним варіантом і на 24 % порівняно з варіантом ШІФ).  

Дослідження патогенності штаму T. viride 017 щодо теплокровних тварин 

показало відсутність інвазії гриба у внутрішніх органах тварин, що дозволило 

вважати його непатогенним. 
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Інтегральним показником ефективності застосування того чи іншого засобу 

захисту рослин є одержаний урожай. За умов трирічних польових дослідів 

показано, що внесення у грунт 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 % (до 13,5 т/га) у 

порівнянні з варіантом ШІФ. 

Результати польових дослідів підтверджено виробничою перевіркою в 

ТОВ Фірма "ТехНова" на рослинах огірків сортів Шакті F1 та Кураж F1. Отримані 

результати свідчать, що застосування T. viride 017 у посівах рослин за умов 

відкритого грунту (плівкові теплиці) сприяє підвищенню врожайності на  

19‒63 %, біологічна ефективність у період масового плодоношення становила 

98 %. 

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 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. 

 

Ключові слова: Acremonium cucurbitacearum, Trichoderma viride, огірок, 

патогенність, вірулентність, фітотоксичність, генотоксичність, цитотоксичність, 

етилен, екзоглюкозидазна, ендоглюкозидазна, β-глюкозидазна активності, 

антагонізм, урожайність. 
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SUMMARY 

 

Tsekhmister H.V. Pathogenicity of Acremonium cucurbitacearum in cucumber 

plants and biological means of limiting its development. ‒ 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. 

In recent decades cases of a new Cucurbitaceae family plants' disease, which is 

called "acremonium colapse" or acremoniosis and is caused by A. cucurbitacearum 

fungus, have been registered in many countries around the world. This is a relatively 

new and ill-studied disease and it is not clearly understood yet how the pathogen acts 

upon plants. Also, there is no information about the microorganisms-antagonists of 

A. cucurbitacearum. 

Acremonium sp. 502 fungus strain was first discovered in 2012 by  

S.P.  Nadkernychnyi, a senior researcher holding a PhD in Biology, in cucumber plants 

grown in block hothouses and affected by the disease. 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. 
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Main tissues (xylem and phloem) 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 

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 was established that the sensitivity to acremiosis differed depending 

on the variety and the plants affected most belonged to Nizhynskyi 12 cucumber 

variety, which was selected for further research. 

It is known that metabolites of pathogens play an important role in the initiation 

and development of pathological process. We researched the ability of 

A. cucurbitacearum 502 to synthesize some of them, in particular, phytotoxins, 

phytohormones of ethylene and cellulase enzymes. 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. 
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Proceeding from the fact that A. cucurbitacearum 502 fungus is easily cultivated 

on nutrient media, is capable of synthesizing a wide range of cellulases, phytohormone 

of ethylene, and is not capable of the biosynthesis of toxins, it can be classified as a 

gemibiotrophic microorganism, i.e. the one which is characterized by a mixed type of 

trophy. 

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. Microorganisms with a rapid growth and an ability of 

hyperparasitism colonize the substrate quicker and compete with the pathogenic 

microflora actively, therefore, Triсhoderma sp. 017 fungus was selected for further 

research. A study of morphological and culture features allowed us to refer 

Triсhoderma sp. 017 to T. viride 017 species. 

It is shown that T. viride 017 strain has a high antagonistic activity in respect of 

many pathogens of root diseases in plants (A. cucurbitacearum 502, A. strictum, 

Thielaviopsis basicola, F. moniliforme var lactis and F. oxysporum var orthoceras, 

Rhizoctonia violacea, F. oxysporum and F. solani). In view of the fact that the 

antagonism of the microorganism in vitro does not always correlate with its antagonism 

in vivo, the antagonistic activity of T. viride 017 was also studied in field experiments in 

comparison with the Previcur chemical fungicide, which is recommended for cucumber 

plants protection from the pathogens of root diseases. 

The obtained results showed that mycocenosis observed in the root zone of 

cucumber seedlings planted in sod-podzolic soils was formed by the micromycetes of 

the Acremonium Link, Alternaria Nees, Aspergillus Micheli, Cladosporium Corda, 

Fusarium Link: Fr, Gliocladium Corda, Mortierella Coem, Mucor Mich, Penicillium 

Link:Fr, Rhizopus Ehrenb, Trichoderma Hers genera and the Dematiaceae family. 

The introduction of A. cucurbitacearum 502 plant pathogen into the soil with a 

purpose of creating an artificial infectious background (AIB) led to a decrease in the 
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total amount of fungi in rhizosphere and rhizoplane in more than 4 and 2.5 times 

respectively. Also, the proportion of Penicillium genus fungi decreased substantially, 

which can be considered a negative trend. The share of Acremonium genus fungi in 

rhizosphere and rhizoplane was negligible (3.1 % and 9.7 % respectively) while in 

histosphere it made 73.2 %, which is indicative of the fungus migration to the roots of 

plants.  

A pre-sowing treatment of seeds with T. viride 017 fungus had a positive effect 

upon the process of mycocenisis formation in cucumber plants. The number of fungi in 

rhizosphere and rhizoplane increased two times compared with the variant where the 

chemical fungicide was applied. A pre-sowing treatment of seed with trichoderma led to 

a decrease in the number of Acremonium genera fungi on the root surface down to 

2.0 %, they were most likely suppressed by Trichoderma fungi. It is shown that 

T. viride 017 strain succeeded in the root zone of cucumber plants successfully, thus the 

percentage of Trichoderma genus fungi on the root surface was 10.9 %, in histosphere – 

17.4 % which indicated at the active development of trichoderma both on the root 

surface and inside the roots of cucumber plants. 

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 %. 

The absence of the phytotoxic activity of T. viride 017 fungus culture fluid is also 

shown. The dry mass of the test culture seedlings (20 and 29 %) was increased owing to 

the action of culture fluid diluted in the ratio of 1:50 and 1:500 compared with the 

control sample, which may be called forth by the synthesis of phytohormonal 

compounds. A slight growth-stimulating effect was manifested in the field experiment. 

Thus, pre-sowing treatment of cucumber seeds with T. viride 017 fungus contributed to 

the formation of a more powerful root system (up to 10 % compared to the control 

sample and 24 % compared to the AIB one). 
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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. 

An integral indicator of the effectiveness of a certain plant protection means is the 

yield. 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. 

The results of field experiments were confirmed by the production experiments 

conducted on Shakti F1 and Courage F1 cucumber plants at Tekhnova LLC. The 

obtained results demonstrate that the application of T. viride 017 to plant crops in the 

open ground conditions (plastic greenhouses) contributes to a yield increase by 

19‒63 %, biological efficiency during the mass fruiting period is 98 %. 

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 %. 

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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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Гриби роду Acremonium Link ‒ космополіти і широко 

представлені у природі в різних екологічних нішах, серед яких патогени людин 

[1‒3] та тварин [4], паразити рослин [5‒17] та фітопатогенних грибів [18], грибні 

компоненти, що входять до складу лишайників [19]. Акремонії також досить 

поширені ендофіти [20‒22]. Відомі і спеціалізовані патогени рослин [23‒36].  

Гриби роду Acremonium відіграють важливу роль у патогенезі рослин. 

Акремоніоз ‒ відносно нова і маловивчена хвороба рослин. Відомо про 

паразитування грибів роду Acremonium на різних овочевих і плодово-ягідних 

культурах. При цьому збудниками хвороби були A. sclerotigenum [23‒27], 

A. strictum W. Gams [28‒33], A. tubakii W. Gams, A. rutlyum W. Gams [34], 

A. acutatum W. Gams [35] та A. lactucae H.J. Lin, C.Y. Chien & J.W. Huang [36]. В 

останні десятиліття в усьому світі реєструвались випадки нової хвороби рослин 

родини Cucurbitaceae, збудником якої був гриб A. cucurbitacearum [5‒17]. В 

літературі тряпляється низка назв цього захворювання, зокрема, «vine decline», 

раптове вʼянення, акремоніоз, проте найбільш популярним є «аcremonium colapse» 

[8]. Механізм патогенної дії гриба до кінця не зʼясований. 

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 за умов закритого грунту, було виділено штам Acremonium sp. 502. 

З огляду на вищезазначене, актуальним було охарактеризувати його морфолого-

культуральні, фізіолого-біохімічні, молекулярно-генетичні властивості 

Acremonium sp. 502, дослідити механізм його патогенної дії та запропонувати 

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 
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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 

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 

запропонувати засоби захисту рослин від збудника акремоніозу. 

Для досягнення поставленої мети були реалізовані 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 перспективний штам 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.  
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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; 

 визначено біологічну ефективність передпосівної обробки насіння 

огірків новим штамом T. viride 017, дана економічна і біоенергетична оцінка 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 
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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 та проаналізовано результати 

досліджень, проведено їх інтерпретацію та 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.в.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 
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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», 

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 міжнародних 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Огірок (Сucumis sativus L.) є однією з найпоширеніших овочевих культур, 

що вирощуються в Україні як у відкритому, так і закритому грунті. Плоди рослин 

огірків містять вуглеводи, ферменти, азотисті речовини, вітаміни А і С, 

мінеральні речовини (K, Na, P, Mg, Fe), органічні кислоти, ефірну олію та велику 

кількість води. Незважаючи на низьку калорійність плодів огірків, вони широко 

застосовуються в консервуванні, солінні і споживанні у свіжому вигляді [37].  

На урожайність цієї культури значною мірою впливають фітопатогенні 

мікроорганізми: гриби, бактерії та віруси. Ураження рослин фітопатогенами 

призводить до значних матеріальних збитків сільському господарству. Втрати 

врожаю від розвитку найбільш небезпечних видів фітопатогенів становлять у 

середньому 30 %, а в окремі роки 50 % і більше [38‒39].  

Широкий спектр фітопатогенних грибів впливає на продуктивність рослин 

огірків. Найпоширенішими хворобами є борошниста роса (збудники ‒ 

Sphaerotheca fuliginea (Schltdl.) Pollacci і Erysiphe cichoracearum DC.), бура 

плямистість (збудник ‒ Cladosporium cucumerinum Ell. & Arthur), корінеспороз або 

чорна пліснява (збудник ‒ Corynеspora melonis (Cooke) Lindau), коренева гниль та 

фузаріозне в’янення (збудники ‒ Fusarium oxysporum f. cucumerinum Oven., 

F. semitectum (Berk. & Ravenel), F. solani (Mart.) Sacc., F. equiseti (Corda) Sacc.), 

аскохітоз (збудник ‒ Mycosphaerella melonis (Pass.) Chiu & Walker (недосконала 

стадія ‒ Аscochyta melonis Pot.)), антракноз (збудник ‒ Colletotrichum 

lagenarium (Pass.) Ellis & Halst.), пероноспороз або несправжня борошниста роса 

(збудник ‒ Pseudoperonospora cubensis (Bert. & Curt.) Rostovs.), альтернаріоз 

(збудник ‒ Alternaria cucumerina (Ellis & Everh.) J.A. Elliott) та інші [40‒42]. 

У 2012 р. в лабораторії рослинно-мікробних взаємодій (Інститут 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН) 

к.б.н., ст.н.с. С.П. Надкерничним з уражених рослин огірків, що вирощувались в 

закритому ґрунті, було виділено штам Acremonium sp. 502. Це перший 



24 

зареєстрований випадок патогенності грибів роду Acremonium на території 

України, хоча відомо, що гриб A. cucurbitacearum Alfaro-García, 

W. Gams & García-Jim. є збудником хвороб рослин родини Cucurbitaсeae, 

поширений в Іспанії, Італії та США [5‒17]. Тому дослідження екології та етіології 

виділеного ізоляту Acremonium sp. 502 становить практичний та теоретичний 

інтерес.  

 

1.1Гриби роду Acremonium – збудники хвороб рослин 

 

Випадки акремоніозу. Гриби роду Acremonium займають важливе місце в 

патогенезі хвороб рослин. Так, A. sclerotigenum (Moreau & R. Moreau ex Valenta) 

W. Gams при підвищеному вмісту солей у грунті змінює сапротрофний спосіб 

живлення на біотрофний, спричиняючи хвороби рослин огірків [24]. Хоча 

A. sclerotigenum є широко поширеним сапротрофом [23], проте було виявлено 

ураження рослин бавовника [24] та яблунь зазначеним грибом [25‒26]. 

Нещодавно A. sclerotigenum виділено з стебел уражених троянд і підтверджено 

його патогенність [27]. 

Інший представник роду Acremonium ‒ A. strictum W. Gams є патогеном 

сорго, бавовни, окри, ромашки, кукурудзи, гороху та хризантеми [28‒32]. Окрім 

того, у 2013 році на північному заході Аргентини A. strictum зафіксований як 

збудник нової хвороби суниці [33]. Представники видів A. tubakii W. Gams і 

A. rutlyum W. Gams виділено з гниючих плодів персиків в Іспанії [34], а гриб 

A. acutatum W. Gams викликав захворювання винограду в Кореї [35]. Серед 

новоописаних фітопатогенів ‒ збудник бурої плямистості латука 

A. lactucae H.J. Lin, C.Y. Chien & J.W. Huang [36].  

В останні десятиліття по всьому світі реєстрували випадки нової хвороби 

рослин родини Гарбузових, збудником якої був гриб A. cucurbitacearum [5‒17]. В 

літературі тряпляється низка назв цієї хвороби, зокрема, «vine decline», раптове 

вʼянення, акремоніоз, проте найбільш популярним є «аcremonium colapse» [8]. 
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У 1982 році в Каліфорнії (США) Gubler описав хворобу рослин ранньої 

дині, спричинену Cephalosporium cucurbitacearum [43], проте Alfaro-Garcia вважає 

що Gubler, скоріш за все, мав справу з A. cucurbitacearum [8]. Подальші випадки 

акремоніозу в Каліфорнії реєструвалися впродовж 1993 та 1994 рр., де 

Acremonium sp. виділено з уражених колапсом кавуна та мускусної дині [6], що 

стало підгрунттям для подальших робіт, присвячених вивченню патогенних 

властивостей каліфорнійських ізолятів A. cucurbitacearum [15, 44]. У 1996 році цю 

ж хворобу реєстрували на рослинах динь в штаті Техас (США) [45]. 

В Іспанії, після масової загибелі ранніх динь на початку плодоношення, 

Garsia-Jimenez із співавторами встановили, що збудником хвороби був гриб 

A. cucurbitacearum [5, 8]. 

У 2002 році в Італії з уражених рослин динь виділено гриби 

A. cucurbitacearum, A. crotonigenum (Schol-Schwarz) W. Gams та A. sclerotigenum, 

проте тільки за інокуляції A. cucurbitacearum були відтворені симптоми хвороби 

[17, 46]. 

Симптоматика захворювання. На заражених A. cucurbitacearum полях 

ураження кореневої системи рослин виявлено на стадії сходів. Після висіву 

насіння в грунт спостерігали утворення світлих жовто-коричневих плям на 

гіпокотилі, які з часом загрубівали. Зміна кольору гіпокотилю ‒ диференціальний 

симптом, спричинений A. cucurbitacearum, що дає можливість діагностувати 

хворобу на ранніх стадіях. При цьому проростки знебарвлюються та відмирають. 

Через два тижні після висіву насіння на кореневих волосках рослин спостерігали 

утворення некротичних плям. У кінці вегетації головні корені мали оголений 

вигляд, а у місцях прикріплення вторинних коренів ‒ виразки. Пізніше, на 

невеликих проростках зʼявлялися місця ураження, в той час як на коренях зрілих 

рослин спостерігали утворення поперечних кіл [5, 47]. Над місцем ураження 

утворювалися додаткові корені, які відходили від гіпокотиля [8]. 

У польових дослідах надземні симптоми проявлялися у період 

максимальної потреби рослин у волозі [5], це, в основному, на стадії 

плодоношення ‒ через 3 місяці після висадки рослин у грунт [48‒49]. На уражених 
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рослинах спостерігали пожовтіння прожилків старого листя, некроз тканин 

листкової пластинки, втрату тургору молодих рослин, в’янення та відмирання 

стебла. Характерно, що затримка росту рослин чи їх вимокання не спостерігали 

[5].  

Тест на патогенність у вегетаційному досліді підтвердив послідовність 

симптомів: приблизно через 10 днів між гіпокотилем і кореневою системою 

зʼявлялися виразні жовтувато-коричневі ділянки; на 20 день вегетації 

спостерігали коркування кореневої шийки та відмирання вторинних коренів, що 

супроводжувалося формуванням бічних коренів від гіпокотиля [5]. Це своєрідна 

захисна реакція на ураження збудниками кореневих хвороб [48‒50]. Важливо 

зазначити, що надземні симптоми не проявлялися до фази плодоношення [5]. В 

роботах інших авторів зазначено, що А. cucurbitacearum викликає найбільші 

ураження проростків саме в кореневій шийці [14]. 

У коренях рослин, уражених акремоніозом, на ранніх етапах росту 

знижується здатність поглинати воду, що призводить до поступового пожовтіння 

і вʼянення, чи навіть до повного колапсу [48, 50]. На перших етапах онтогенезу 

таких рослин забезпечення вологою є достатнім для росту і розвитку, проте на 

стадії масового плодоношення гарбузових, коли попит води максимальний, 

уражена коренева система не в змозі повною мірою забезпечити рослину вологою 

[48, 51]. Нестача води впливає на комерційну якість плодів, зокрема знижується 

вміст цукру та спостерігаються сонячні опіки на плодах [48, 50]. 

Iglesias з співавторами зазначають, що розмір і морфологія кореневої 

системи рослин ‒ один з ключових факторів їх стійкості до кореневих патогенів. 

Так, стійкий сорт мускусної дині Pat 81 характеризується досить розвиненою і 

розгалудженою кореневою системою, що сприяє утворенню нових коренів [49]. У 

рослинах зазначеного сорту виявлено більшу кількість додаткових коренів, які 

відходили від гіпокотиля над ураженими ділянками [48]. Інокульовані 

A. сucurbitacearum рослини мали більший діаметр головного кореня, в той же час 

спостерігали зменшення довжини коренів з діаметром менше 0,5 мм та загальної 

кількості коренів, зниження обʼєму ризосфери та площі листової поверхні [52]. 
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Biernacki зазначає, що A. сucurbitacearum завдавав найбільшої шкоди дрібним 

кореням, при цьому знижувалась площа кореневої системи, а не її маса [52].  

Більш показовим, ніж маса кореневої системи, для вивчення шкодочинності 

кореневих патогенів може бути визначення площі перших двох справжніх 

листків. Bruton з співавторами показали, що дослідження тільки маси кореневої 

системи для оцінки шкодочинності A. сucurbitacearum недостатньо, оскільки 

додаткові корені, які відходять від гіпокотиля уражених рослин нівелюють 

фактичне зниження кореневої маси первинних і вторинних коренів [53]. Для 

комплексної оцінки вірулентності ізолятів A. сucurbitacearum, запропоновано 

вимірювати площу перших двох справжніх листів (RLA), оцінювати ураження 

гіпокотилю (RH), кореневої шийки (RSR), первинного (R1R) та вторинних коренів 

(R2R) [53]. 

Вплив умов навколишнього середовища на розвиток хвороби. 

Хвороботворна реакція рослин відрізняється залежно від умов вирощування 

(закритий або відкритий грунт), взаємодії патогена з конкуруючими 

мікроорганізмами та іншими еколого-трофічними зв’язками [53]. Так, 

каліфорнійські ізоляти A. cucurbitacearum у польових дрібноділянкових дослідах 

виявились слабопатогенними для дині, проте, у вегетаційних дослідах ступінь 

ураження рослин був значно вищим, суха маса надземної частини зменшувалась 

на 23%. Aegerter зазначає, що незважаючи на колонізацію кореневої системи 

А. cucurbitacearum, уражені рослини в деяких випадках продовжували 

плодоносити [15].  

Bruton, досліджуючи патогенність A. сucurbitacearum, відмітив, що реакція 

мускусної дині на акремоніоз може варіювати залежно від стадії розвитку та рівня 

стійкості рослин, щільності та вірулентності патогенів і умов навколишнього 

середовища. На розвиток A. cucurbitacearum у коренях рослин значною мірою 

впливає глибина висадки розсади. Оптимум для рівномірного поширення 

A. cucurbitacearum становив 4 см [53]. 

Відомо, що розвиток хвороби Chrysanthemum maximum Ram., спричиненої 

A. strictum W. Gams, залежить від умов навколишнього середовища. Уражуються 
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ослаблені рослини, які знаходились під дією стресових факторів [30]. Важливим 

чинником, що впливає на розвиток симптомів акремоніозу є тепловий стрес [15].  

Разом з тим, Grogan з співавторами [54] зазначають, що досягнути 100 % 

поширення хвороби неможливо. Навіть за високої щільності інфекційного 

матеріалу крива поширення хвороби наближається до плато, оскільки частина 

популяції рослин може бути високостійкою. Також сприйнятливими до 

акремоніозу є тільки окремі ділянки кореня [53]. 

Значний вплив умов навколишнього середовища на розвиток зазначеної 

хвороби зробило його вивчення досить складним, адже неконтрольованість 

екологічних чинників робить необхідним повторення польових дослідів у різні 

роки [48].  

Локалізація. Збудник завжди виділяється тільки з кореневої системи. При 

чому, A. cucurbitacearum колонізує епідерміс і кортекс кореня рослин, а гіфи 

утворюють безперервну і розгалужену сітку, яка поширюється по зазначених 

тканинах. Колонізація гіфами А. cucurbitacearum кореневої системи відбувається 

центрографічно до стебла, з розвитком гіф всередині клітин і міжклітинному 

просторі, та зменшенням щільністі патогена до ендодерми, що слугує барʼєром 

для грибних інфекцій. Гіпертрофовані і гіперплазійні клітини паренхіми в 

подальшому некротизуюються [55].  

У дослідах з динею першим видимим ефектом проникнення 

A. cucurbitacearum у коренево-гіпокотильну зону дині було нетипове 

почервоніння епідермісу та зовнішніх паренхіматозних клітин кори за рахунок 

осадження суберину (широкомасштабна реакція рослини на ураження патогеном). 

Суберизований шар спостерігався через 30 днів після зараження ґрунту грибом. 

Через 42 доби зовнішні кортикальні клітини гіпокотиля мали дещо спотворений, 

знебарвлений вигляд. Судини ксилеми не змінювалися в 30-денних інфікованих 

рослинах, проте через 42 доби на внутрішніх стінках ксилеми виявляли калюси. 

Етіологія утворення калюсів дискусійна, проте відомо, що зазначені структури 

знижують надходження води до рослини в умовах високого попиту на вологу, що 
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може бути причиною їх знесилення [55‒56]. Відомо, що калюси можуть 

утворюватись за дії екзогенного етилену [57]. 

В рослинах гарбузів, які характеризувалися частковою резистентністю до 

A. cucurbitacearum, через 42 доби спостерігали незначне осадження суберину, що 

повʼязано з більш повільною колонізацією у порівнянні з рослинами дині. В 

тканинах рослин гарбузів міститься висока кількість кукурбітацинів ‒ інгібіторів 

грибів, що в свою чергу обумовлює їх толерантність до акремоніозу [12, 55]. 

Внутрішні тканини кореня рослин динь і кавунів рідко колонізувалися, 

проте гіфи іноді фіксували навіть усередині просвіту судин ксилеми.  

Alfaro-Fernández з співавторами припускають, що це наслідок надзвичайно 

важких ускладнень інфекції. Незважаючи на колонізацію ксилеми, у судинах 

гіпокотиля не виявлено жодних грибних структур, що свідчить про неможливість 

поширення A. cucurbitacearum по судинам рослин-господарів [55]. 

Рослини-хазяїни. Спектр рослин-хазяїнів A. cucurbitacearum обмежений. 

Гриб патогенний лише для рослин родини Cucurbitaceae, хоча часто виділяється з 

рослин інших родин [5]. A. cucurbitacearum здатний до обмеженої колонізації 

коренів деяких дводольних рослин родин Asteraceae, Fabaceae, Malvaceae, Poaceae 

і Solanaceae [11].  

Garsia-Jimenez з співавторами перевірили 41 дикорослий вид рослин на 

чутливість до Acremonium sp. Всі досліджувані представники виключені з 

можливого кола рослин-хазяїнів. Також на заражених Acremonium sp. полях 

можливо вирощувати інші сільськогосподарські культури, включаючи кавуни й 

огірки, оскільки розвиток симптомів у них проходить повільніше [5]. 

Armengol з співавторами дослідили патогенність іспанських ізолятів 

A. cucurbitacearum до 31 виду рослин родини Гарбузових, 18 видів культурних 

рослин і 15 видів бурʼянів. Вони встановили, що потенційними рослинами-

хазяїнами з різним рівнем сприйнятливості може бути широкий спектр рослин 

родини Гарбузових. Майже всі сорти рослин динь (Cucumis melo) і кавунів 

(Citrullus lanatus) віднесено до сприйнятливих або дуже сприйнятливих. 

Резистентними виявилися гарбуз (Cucurbita maxima), люффа (Luffa acutangula, 
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L. aegyptiaca) та бенінказа (Benincasa hispida), стійкими – циклантера 

(Cyclanthera pedata). Інші культурні рослини та бурʼяни, які вирощувались на 

заражених полях, не уражаються грибом. Цікаво відзначити, що відповідь на 

інфікування патогеном у рослин динь і кавунів однакова, проте на сьогоднішній 

день не виявлено особливої проблеми з акремоніозом кавунів. Фактично поля 

мускусної дині, де фіксували акремоніоз, рекомендуються для вирощування 

кавунів. Крім того, в Іспанії, огірки (Cucumis sativus) менш уражаються 

акремоніозом, хоча рослини огірків коливаються від стійких до 

високосприйнятливих [11]. 

Пізніше дослідили патогенність техаських ізолятів A. cucurbitacearum до 

рослин родини Гарбузових. З досліджених 37 представників, тільки 22 виявилися 

дуже стійкими (з них найбільш стійкі представники роду Cucurbita – C. moschata і 

C. maxima). Фактично всі рослини родів Cucurbita, Luffa і Lagenaria були 

віднесені до групи високостійких. З роду Cucumis, три сорти рослин огірків 

(C. sativus cultigens) були оцінені як дуже стійкі. Види C. lanatas і C. melo – 

помірностійкі та чутливі. Не виявлено серед представників родини Гарбузових 

дуже чутливих до акремоніозу рослин [53]. Симптоми варіювали від незначного 

ураження коренів або знебарвлення (у стійких видів) до помірно або сильно 

зруйнованих гіпокотиля, первинного та/або вторинних коренів (у чутливих видів). 

A. cucurbitacearum був виділений з місця ураження всіх тестованих видів 

гарбузових [53]. 

Iglesias зі співавторами, досліджуючи акремоніоз, у польовому 

дрібноділянковому досліді встановили, що існує внутрішньовидова чутливість до 

акремоніозу і поширення хвороби різниться залежно від сорту дині. Через 50‒69 

діб після висадки рослин у грунт фіксували гибель 10‒20 % рослин чутливого 

сорту дині. На відміну від цього, частковою резистентністю характеризувався 

сорт мускусної дині Pat 8 (затримка появи симптомів, зниження поширення та 

розвитку хвороби). Наприкінці онтогенезу кількість здорових рослин дині сорту 

Pat 81 становила 45‒85 %, тоді як у чутливих сортів дині  

VC-185, VC-186, VC-187 і BG-13819 вона складала 0‒15 % [48]. 
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Отже, визначення діапазону вірулентності патогенів – необхідний фактор 

для ефективного вирощування сільськогосподарських культур, що потребує 

надійних способів оцінки їх вірулентності [53]. 

Походження ізолятів. В 1996 році за морфолого-культуральними ознаками 

збудник акремоніозу динь ідентифікували як A. сucurbitacearum Alfaro-García, 

W. Gams&García-Jiménez і віднесли в секцію Acremonium [8]. Гриб 

A. cucurbitacearum морфологічно проміжний вид між A. strictum та  

A. charticola (Lindaau) W. Gams. Іншими близькими видами є A. sclerotigenum та 

A. kiliense Grfitz [8]. В 2004 році молекулярно-генетичними методами підтвердили 

приналежність збудника до виду A. сucurbitacearum [16]. 

Географічне походження A. cucurbitacearum невідоме, проте захворювання 

було виявлено у Північній Америці та Європі в один і той же проміжок часу [8]. 

Abad з співавторами дослідили спорідненість європейських і американських 

ізолятів A. cucurbitacearum. Для цього використали аналіз вегетативної сумісності 

(VCG), що дозволяє вивчити генетичну різноманітность серед популяцій 

фітопатогенних грибів. В основі цього методу лежить здатність двох фізіологічно 

різних штамів одного й того ж виду зʼєднуватись нестатево, утворюючи при 

цьому стабільний гетерокаріон. В основному, штами грибів, які анастомозуються 

та утворюють гетерокаріони один з одним, вважаються вегетативно сумісними та 

відносяться до однієї групи [58]. Численні дослідження показують, що оцінка 

вегетативної сумісності є корисним інструментом для вивчення генетичної 

різноманітності популяцій грибів з безстатевим розмноженням [59]. Загалом Abad 

з співавторами отримали 10 різних VCG A. сucurbitacearum [60].  

Молекулярно-генетичні дослідження та аналіз вегетатичної сумісності 

ізолятів дозволили встановити, що американські ізоляти A. сucurbitacearum є 

аналогічними або ідентичними іспанським [61‒62].  

Проте, кластерний аналіз на основі моделей RAPD, отриманих з 

використанням 25 праймерів, розділив ізоляти A. cucurbitacearum з Іспанії та 

США на дві основні групи. Більшість ізолятів з США потрапили до групи 1, проте 
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генетична схожість не корелювала з географічним походженням або з раніше 

встановленими групами VCG [16].  

Важливо зазначити, що фітопатоген Plectosporіum tabacinum (телеоморфа 

P. cucumerina) нагадує деякі види Acremonium, проте вони різняться 

телеоморфами та морфолого-культуральними особливостями (телеоморфа 

А. cucurbitacearum на сьогоднішній день невідома). Крім того, результати 

генетичних досліджень указують на вищу генетичну спорідненість 

A. cucurbitacearum з P. tabacinum ніж з іншими видами Acremonium [59, 63]. 

Філогенетичний аналіз, що базується на регіоні 5.8S-ITS, показав, що 

A. cucurbitacearum є монофілетичним таксоном, більш тісно повʼязаним з 

P. cucumerina (92 %) ніж з іншими видами роду Acremonium (68‒72 %). Всі 

ізоляти A. cucurbitacearum утворили монофілетичну групу, а ізоляти P. cucumerina 

кластеризовані поблизу. Гриби A. strictum, A. charticola, A. sclerotigenum, 

A. kiliense та A. crotocinigenum значно відокремлені від A. cucurbitacearum [16]. 

На основі нуклеотидної послідовності 5.8S-ITS розроблено полімеразну 

ланцюгову реакцію для специфічного виявлення A. cucurbitacearum в уражених 

рослинах. Для цього синтезували спецефічні для A. cucurbitacearum ПЛР-

праймери: acrecu1: d5 ¢ -GCC GCT GGG CGG GCT TTG G-3 ¢ та  

acrecu2: d5 ¢ -TAG AGG CAG GAC GCC GAC-3 ¢, відповідно до змінних ділянок 

ITS1 та ITS2, довжина праймера ‒ 475 п.н. [16]. 

Засоби боротьби. Акремоніоз відносно нова та маловивчена хвороба. 

Інформації про його біологію та епідеміологію недостатньо для розробки стратегії 

боротьби. Досить значні площі посівів зайняті під закритий грунт, сівозміна в 

більшості випадків не застосовується, що в свою чергу призводить до 

накопичення патогенної мікробіоти. Так, в Іспанії акремоніозне вʼянення дині 

спостерігали на полях, які раніше були зайняті під монокультуру цитрусовими 

протягом 8 років [11]. Оскільки A. cucurbitacearum здатний утворювати 

хламідоспори [7‒9, 11], для обмеження поширеня хвороби ефективно застосувати 

довготривалі сівозміни [11]. Ще 1982 році, в Каліфорнії, було запропоновано 

сівозміну з пшеницею для обмеження поширення хвороби мускусної дині [43]. З 
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огляду на те, що інші сільськогосподарські культури та бурʼяни не є рослинами-

хазяїнами гриба A. cucurbitacearum [11, 43], їх посіви здатні обмежувати 

накопичення інфекційного матеріалу в грунті. Зважаючи не тільки на міжвидову а 

й на внутрішньовидову толерантність до акремоніозу, не менш ефективним 

засобом боротьби є селекція резистентних сортів [53]. Відомості щодо 

біологічного обмеження акремоніозу, зокрема застосування мікробних 

препаратів, в сучасній науковій літературі відсутні. 

 

1.2Вторинні метаболіти фітопатогенів, як фактор впливу на рослини 

 

Дослідження ролі вторинних метаболітів, як детермінантів хвороби 

(факторів патогенності) є надзвичайно актуальним. Всі відповіді рослини-хазяїна 

(симптоми хвороби) повʼязані з детермінантами фітопатогенів. Їх дія може бути 

різноманітна: деякі беруть участь у розкладанні клітинної стінки (гідролітичні 

ферменти), інші включаються в метаболізм рослини-хазяїна і запускають цикл 

біохімічних реакцій, які в свою чергу обумовлюють прояв симптомів хвороби. 

Тому детальне вивчення детермінантів патогенів може пояснити причини хвороби 

на біохімічному рівні [64] і дозволить розробити та впровадити більш адекватну 

систему засобів захисту рослин від фітопатогенів зі схожими факторами 

патогенності, навіть якщо вони відносяться до різних таксонів. 

Біосинтез целюлаз. Механізми проникнення фітопатогенних грибів у 

рослину різноманітні. Багато з них використовують ферментативний шлях, який 

повʼязаний з руйнуванням клітинної оболонки рослинного субстрату, яка значною 

мірою складається із целюлози, і в подальшому є визначальним фактором 

розвитку патологічного процесу. Інші фітопатогени, продукуючи ферменти, 

можуть запустити цикл біохімічних реакцій у рослині, що в свою чергу 

призводить до прояву зовнішніх симптомів хвороби [64]. Велика кількість 

досліджень направлена на вивчення целюлаз грибів і бактерій [65‒75]. 

З фітопатогенних грибів був ізольований комплекс целюлозолітичних 

ферментів, який сприяє проникненню патогена у тканини рослини-хазяїна, а 
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також дозволяє йому використовувати тканини рослин як джерело вуглецю [65]. 

Відомо багато фітапатогенних бактерій і грибів, які реалізують свою 

целюлозолітичну активність на перших етапах атаки рослин шляхом гідролізу 

рослинної клітинної стінки [69]. Для розчеплення кристалічної целюлози вони 

продукують целюлозолітичні системи (ендо-, екзоглюканази та β-глюкозидази). 

Ендо- та екзоглюканази діють синергічно, забезпечуючи гідроліз кристалічної 

целюлози до целобіози, а фермент β-глюкозидаза завершує гідроліз, 

перетворюючи целобіозу на глюкозу [73]. 

Вважають, що утворення целюлозолітичних ферментів у 

F. oxysporum f. сicero Matuo & K. Sato відіграє певну роль у розвитку 

захворювання. Активність утворення целюлозолітичних ферментів  

F. oxysporum var. сubense (E.F. Sm.) Wollenw. у тканинах чутливого сорту бананів 

є вищою у 3‒14 разів, ніж у тканинах стійкого сорту [67]. У високопатогенних 

штамів збудника антракнозу гарбузових Colletotrichum lagenarium 

(Pass.) Ellis & Halst. активність целюлаз значно вища, ніж у слабопатогенних [66]. 

Утворення целюлази і β-глюкозидази F. oxysporum f. melonis 

W.C. Snyder & H.N. Hansen відіграють певну роль у патогенезі в’янення динь. 

Целюлозолітичні ферменти виявлені при культивуванні Botrytis cinerea Pers. – 

збудника хвороби плодів і рослин томатів. Ізоляти 

Cercospora beticola var. poonensis Chidd. – збудника хвороби цукрових буряків 

продукують комплекс ферментів, які викликають мацерацію тканин і гідроліз 

клітинних оболонок. Збудник стеблової гнилі кукурудзи – Diplodia zeae-maydis 

Mekht. проникає через мертві клітини паренхімної тканини, руйнуючи структуру 

клітинної оболонки [67]. 

Для кожного штаму патогенних мікроорганізмів є оптимальні межі рН, які 

визначають не тільки ступінь активності ферменту, а й здатність патогена до їх 

синтезу. Так, у збудника хвороби квасолі Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

оптимум рН целюлазної активності становить 3,0. Встановлено наявність 

позаклітинних целюлаз у збудника сухої гнилі бульб картоплі 

F. roseum var. avenaceum (Fr.) W.C. Snyder & H.N. Hansen, оптимум рН яких 
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знаходився у межах 5,0‒6,5 [67]. Очищений целюлазний фермент фітопатогенного 

гриба F. oxysporum var. lycopersici Sacc., який спричинює в’янення томатів, 

характеризувався високим ступенем активності і вже через 20 годин спричиняв 

майже необоротне вʼянення, при цьому целюлази гриба проявляють активність 

при рН від 2,0 до 9,0 з оптимумом 6,0 [76]. 

Біосинтез фітогормонів. Фітопатогенні мікроорганізми, поряд з 

пригніченням росту рослини-хазяїна, живлячись за його рахунок, можуть також 

продукувати різні вторинні метаболіти (фітогормони, фітотоксини та сполуки 

фенольного ряду), які негативно впливають на ріст на розвиток рослин. 

Розрізняють такі найважливіші групи фітогормонів, як ауксини, цитокініни, 

гібереліни, етилен і абсцизова кислота. Здатність синтезувати фітогормони часто 

відіграє важливу роль у процесі патогенезу і корелює з вірулентністю та 

спеціалізацією патогена. При облігатному паразитизмі використання патогеном 

регуляторних систем рослини-хазяїна є важливим фактором сумісництва. 

Фітогормони та фенольні сполуки виявлені в спорах, культуральній рідині 

та міцелії багатьох фітопатогенних грибів. Вважають, що інтенсивний синтез 

гормонів і фенольних сполук фітопатогеном пов’язаний зі здійсненням 

фітопатогенних функцій (некроз тканин та їх гідроліз до простих сполук) [77]. 

Гіперсинтез фітогормонів розбалансовує гормональну систему рослин і є 

чинником багатьох хвороб [78]. Визначення здатності грибів продукувати 

фітотоксичні та фітогормональні речовини дає можливість вивчити механізм їх 

впливу на тканини рослин. Одним із таких механізмів у фітопатогенних грибів є 

продукування етилену, як фактору патогенності [79].  

Етилен – природний регулятор росту рослин, один із основних 

фітогормонів. У рослині він контролює широкий спектр фізіологічних процесів: 

дозрівання плодів та старіння тканин, проростання насіння, ріст клітин 

розтягненням. Також він бере участь у відповіді рослини на різні стресори. Одним 

із характерних процесів, який активує етилен, є прискорення старіння листя [80], 

затримка росту стебла в довжину, його потовщення і горизонтальний ріст [81]. 

Поряд з цим він може знижувати полярний транспорт ауксина, інгібувати поділ 
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клітин, прискорювати опадання плодів, викликати старіння квітів, інгібувати ріст 

коренів в кореневій системі [82]. Відомо, що гриби родів Fusarium, Penicillium, 

Verticillium, Mucor, Saccharomyces здатні продукувати етилен [80].  

Деякі фітопатогенні гриби, які належать до родів Taphrina, Phytophtora, 

Ustilago, Alternaria, Fusarium, Plasmodiophora, Colletotrichum, Phymatotrichum, 

Lentinus, Sclerotium, Monilia, Rhizoctonia, Ustilago здатні до синтезу  

індоліл-3-оцтової кислоти (ІОК), яка є одним із важливіших природних 

регуляторів росту рослин [78]. Збудник септоріозу пшениці 

Septoria nodorum Berk. є продуцентом ІОК [83]. У спорах облігатного паразита 

Puccinia graminis Pers. також виявлено ІОК [84]. Високоагресивні штами  

V. dahliae Kleb. при культивування на рідкому середовищі характеризувались 

здатністю до синтезу великої кількості гіберелінів і ауксинів у порівнянні з менш 

агресивними штамами [85]. 

Гриби роду Botrytis здатні синтезувати цитокініни на початковому етапі 

культивування [86]. Відомо, що конідії і міцелій борошнисторосяних грибів 

накопичують цитокініни в кількостях, що у рази перевищують вміст цих гормонів 

у рослинних тканинах. Так, інфекційний матеріал збудника борошнистої роси, що 

містив меншу кількість цитокінів, характеризувався меншою життєздатністю [87]. 

Також, відома здатність фітопатогенних грибів синтезувати абсцизову кислоту 

(АБК) [86].  

Біосинтез токсинів. Важливу роль у патогенезі рослин відіграють 

фітотоксичні речовини. Вони проявляють як інгібуючу, так і стимулюючу дію, 

залежно від концентрації [88‒89]. Також відома специфічна (селективна) дія 

фітотоксинів на рослини [64]. 

В 1970 р. Т. Мірчинк запропонувала розподіл між токсинами, 

фітотоксинами і антибіотиками провести на основі концентрацій, в межах яких 

виявляється їхня дія на об'єкт. На його основі активними фітотоксинами 

вважають сполуки, які в концентраціях, що не переважають  

100 мкг/мл негативно діють на рослини, не виявляючи впливу на тварин і 

мікроорганізмів. Якщо фітотоксична і антибіотична дія сполуки проявляється в 
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межах концентрацій до 100 мкг/мл, то її відносять до групи фітотоксинів-

антибіотиків [90]. 

Токсичні речовини, які продукуються мікроміцетами, об’єднуються в групу 

мікотоксинів. Відомо більш ніж 300 видів грибів, які продукують більш ніж 500 

різновидів мікотоксинів [91]. 

Фітотоксини, які утворюються грунтовими мікроорганізмами, відносяться 

до різних груп хімічних сполук. Серед них трапляються азотовмісні та 

кисневмісні гетероциклічні сполуки, речовини ациклічної та ароматичної будови, 

похідні фенолів, хінонів, а також терпеноїди та інші [92]. Вони проявляють 

шкідливу дію на рослин, тварин і людей [93]. 

Мікотоксини, які згубно діють на рослини, відносяться до фітотоксинів. 

Токсичні речовини, що утворюються мікроорганізмами, надходять у рослини 

безпосередньо з ґрунту, при цьому вони концентруються головним чином у 

надземних органах, і майже не спостерігали в коренях рослин [94]. Фітотоксини 

грунтових мікроорганізмів викликають істотні зміни в хімічному складі рослин, 

порушують обмін речовин у них (впливають на азотний та вуглеводний обмін), 

пригнічують проростання насіння, ріст проростків, розвиток рослин та знижують 

урожай [94]. 

Вживання в їжу продуктів харчування, заражених мікотоксинами, викликає 

мікотоксикози. Відома канцерогенна (провокують розвиток злоякісних пухлин), 

мутагенна (нетипові зміни клітин і тканин організму), тератогенна (сприяють 

появі спотворень), ембріонотоксична (фактор отруєння плоду), алергенна 

(викликають патологічні реакції організму на різні фактори зовнішнього 

середовища), імуносупресивна (пригнічують захисні реакції організму) дія 

мікотоксинів на теплокровні організми. Також мікотоксини здатні знижувати 

стійкість організму до інфекційних і неінфекційних захворювань [91]. 

Токсичні форми мікроорганізмів трапляються в усіх типах грунтів. Серед 

бактерій це, найчастіше, представники родів Bacillus та Pseudomonas, серед 

мікроміцетів – Fusarium, Penicillium [94]. Також фітотоксична активність 

характерна для таких фітопатогенів, як Helminthosporium, Alternaria, Aspergillus, 
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Colletotrichum, Pyrenophora, Verticillium, Cladosporium [78]. Дослідженню ролі 

фітотоксинів у патогенності збудників хвороб присвячені роботи вітчизняних та 

іноземних вчених [95‒97]. 

Переважна більшість фітопатогенних мікроміцетів роду Fusarium 

продукують токсичні метаболіти, які інгібують проростання насіння і гальмують 

розвиток проростків. Фузарії продукують речовини, токсичні для рослини-хазяїна 

за ослаблення її несприятливими умовами навколишнього середовища [97]. 

Мікотоксини грибів роду Fusarium відносять до найбільш поширених. Близько 

25 % зернових культур у світі, заражені мікотоксинами представників зазначеного 

роду. Відомо більш ніж 140 вторинних метаболітів цих грибів, значна частина 

яких проявляє токсичні властивості [98]. 

Гриби роду Fusarium продукують різні токсичні речовини, зокрема, 

трихотецинові токсини, зеараленони, фумонізини, моніліформіни, боверицини, 

фузапроліферини, які є шкідливими як для рослин, так і для теплокровних тварин. 

Основними видами фузаріїв, які продукують мікотоксини, є F. graminearum,  

F. culmorum і F. сrookwellense (зеараленон, деоксиніваленол, ніваленол),  

F. sporotrichioides (токсин Т-2), F. moniliforme і F. proliferatum (фумонізини). Всі 

вищезгадані токсини, крім фумонізинів, були генотоксичними для клітин ссавців 

in vitro. Мікотоксин Т-2 у гризунів in vivo індукував хромосомні аберації, обмін 

ділянками між сестринськими хроматидами, гіперсинтез і ушкодження [99]. 

Менш поширеними, але не менш шкідливими є мікотоксини грибів родів 

Aspergillus та Penicillium, які продукують афлатоксини, охратоксини та патулін. 

Гриби роду Alternaria продукують більш ніж 20 шкідливих мікотоксинів, у тому 

числі й альтернаріол, тенеазонову кислоту та ін. [88,91].  

 

1.3 Біологічні засоби обмеження росту і розвитку фітопатогенів 

 

Ефективне вирощування сільськогосподарських культур в умовах 

агропромислового виробництва нерозривно поєднано з застосуванням хімічних 

методів захисту. Проте, все частіше аграрії звертають увагу на використання 
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біологічних препаратів. Біологічний метод дозволяє стримувати патогенну 

мікробіоту на рівні нижчому порогу шкодочинності, не завдаючи шкоди 

мікробному ценозу грунту, в той час як застосування хімічних фунгіцидів 

направлене на безпосередня знищення мікроміцетів, значна частка яких є 

корисною мікробіотою. Також гострою стоїть проблема накопичення 

пестицидних залишків не тільки в довкіллі, а й продуктах харчування, регулярне 

споживання яких завдає шкоди здоров’ю. Не менш важливим є питання 

вирощування сільгоспкультур для дитячого харчування, і тут використання 

біологічних препаратів, як альтернатива хімічному методу, є найбільш 

оптимальним.  

Застосування біологічних засобів захисту не викликає резистентність у 

шкідливих організмів, дає можливість усунути явище фітотоксичності грунту 

після застосування хімічних препаратів, підвищує родючість грунту і збільшує 

рентабельність сільськогосподарських підприємств на 30–50 % [100]. 

Втім, щоб одержати максимальну ефективність від використання 

біопрепаратів треба створити оптимальні умови для росту та розвитку рослин і 

функціонування мікроорганізмів, що не завжди співпадає [101]. Біопрепарат, який 

характеризуються високою біологічною ефективністю для однієї культури може 

не проявляти такої дії на іншу, це ж стосується і типу грунту на якому 

вирощується зазначена культура. 

Біологічні препарати для захисту рослин застосовують як по вегетації, так і 

для передпосівної обробки насіння [101]. Перспективним є передпосівна 

інокуляція, оскільки невеликою кількістю біопрепарату можливо значно 

підвищити схожість насіння і провести його оздоровлення. Насіння є носієм 

ендофітної та епіфітної мікробіоти. Наявність фітопатогенної мікробіоти знижує 

його польову схожість, холодостійкість проростків і сприяє поширенню та 

розвитку хвороб рослин. Епіфітна мікробіота рослин може бути представлена як 

факультативними, так і облігатними фітопатогенами. Передпосівна обробка 

насіння належить до раціональних прийомів застосування препаратів, адже 

захищає рослину від насіннєвої, грунтової та аерогенної інфекції [102]. 
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Біопрепарати на основі бактерій. Представники родів Bacillus, 

Pseudomonas, Serratia – найбільш популярні бактерії-антагоністи фітопатогенів. 

Біопрепарати на основі бактерій роду Bacillus мають багато переваг: 

біоагенти цих препаратів легко культивуються, можуть тривалий час зберігатися 

у вигляді спор, що значно полегшує інокуляцію посівного матеріалу і пролонгує 

тривалість дії біопрепарату в агробіоценозі. Антагоністичний вплив бактерій роду 

Bacillus на фітопатогенні гриби обумовлений здатністю бацил продукувати різні 

антибіотики, зокрема, мікобацилін, поліміксин, сурфактин, ліхенізин, 

мікосубтилин, ірутин та інші, які порушують клітинну стінку грибів [103‒104]. 

Застосування біофунгіцида Фітоспорина, на основі бактерій Bacillus subtilus, 

достовірно збільшує площу листкової поверхні, підвищує врожайність рослин 

огірків та частку товарного врожаю [105]. Передпосівна обробка насіння пшениці 

озимої B. subtilus сприяла зниженню поширення кореневих гнилей у  

1,8 раза, розвитку хвороби в 4,7 раза і приросту надземної маси рослин [106]. 

Бактерії B. subtilus є одним із компонентів гранульованого препарату комплексної 

дії Азограну, який значно покращує ріст і розвиток рослин та підвищує їх 

урожайність [104, 107‒108]. 

Вітчизняний біопрепарат Біополіцид, на основі Paenibacillus polymyxa 6M, 

характеризується захисною дією. Зазначений штам є антагоністом більш ніж  

18 видів фітопатогенних грибів, а також здатний фіксувати азот з атмосфери. 

Відмічають також позивний вплив сумісного застосування Біополіцида з 

Фосфоентерином, їх застосування сприяло зменшенню поширення і розвитку 

кореневих гнилей рослин огірка посівного більш ніж у 2 рази, а в окремі роки – 

навіть у 3 рази, біологічна ефективність при цьому складала 53–56 % [109].  

Представники роду Pseudomonas здатні пригнічувати ріст та розвиток 

грибів роду Fusarium, які викликають в’янення рослин. Так, 

Pseudomonas aureofaciens, P. putida характеризуються високою антагоністичною 

активністю щодо збудників септоріозу і фузаріозу колосу пшениці [110].  

На основі бактерій роду Pseudomonas створено комплексний біопрепарат 

Гаупсин, біоагентами якого є штами P. аureofaciens УМК В-111 і 
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P. аureofaciens УМК В-306. Зазначені штами пригнічують розвиток патогенів за 

рахунок синтезу антибіотиків – похідних феназину [111]. Також псевдомонади 

здатні до біосинтезу сидерофору псевдобактину (піоверидин), який знижує 

метаболічну активність F. oxysporum [112]. Біопрепарат Гулівер (біоагент –  

P. aureofaciens A 8-6) характеризується високою фітостимулюючою (збільшення 

біомаси та висоти рослин) і фітопротекторною (забезпечує захист рослин огірків) 

активностями. Зокрема, застосування біопрепарату Гулівер сприяє підвищеню 

врожайності на 29%, при цьому біологічна ефективність проти сірої гнилі плодів 

огірків (збудник Botrytis cinerea) складала 38–58 % [113]. 

Штами P. fluorescens AP33, Pseudomonas sp. pu2, B. subtilis 3(11),  

Serratia marcescens Sb1 проявляли високу антагоністичну активність щодо 

збудників кореневих гнилей рослин огірка в умовах закритого грунту, їх 

біологічна ефективність складала 65–91 % [114]. 

Також відомий біопрепарат Фітобактеріоміцин (на основі 

Streptomyces lavendulae) рекомендований проти бактеріозів квасолі, кореневих 

гнилей пшениці, коренеїда цукрових буряків, слизового та судинного бактеріозу 

капусти [100]. На основі S. avermitilis УКМ Ас-2179 створений препарат Аверком, 

який окрім антипаразитарного антибіотика авермектину містить комплекс 

біологічно активних речовин: амінокислоти, вітаміни, ліпіди, в тому числі жирні 

кислоти та три класи фітогормонів – ауксини, цитокінніни, гібереліни. Комплекс 

вказаних компонентів характеризується нематоцидною, фітостимулюючою та 

еліситорною дією на рослини огірків [115‒116]. 

Біопрепарати на основі грибів. Гриби роду Trichoderma – перспективні 

біоагенти мікробних препаратів для захисту сільськогосподарських культур від 

збудників хвороб. Вони все частіше привертають увагу дослідників і більш ніж 

90 % біофунгіцидів створені на їх основі [117]. Найчастіше для боротьби з 

грибними хворобами використовують штами T. harzianum, T. viride, T. virens.  

Представники роду Trichoderma є антагоністами таких фітопатогенів як, 

Phitophthora infestans, A. alternatа і B. cinerea [118‒120]. Гриби T. harzianum,  

T. viride, T. virens проявляють антагонізм відносно V. tricоrpus, V. dahliae,  
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V. albo-atrum [121]. Триходерми знижують інфекційний фон грунтів, 

відновлюючи їх супресивність, тобто здатність у природних біоценозах 

пригнічувати патогенну мікробіоту [122].  

Висока антагоністична активність грибів роду Trichoderma обумовлюється 

різними механізмами дії: конкуренція, гіперпаразитизм і антибіоз.  

Одним із визначальних факторів у домінуванні того чи іншого виду в 

агроценозі є здатність до швидкого росту, що обумовлюється жорстокою 

конкуренцією за поживний субстрат за рахунок синтезу сидерофорів – 

низькомолекулярних сполук різної хімічної природи. Сидерофори синтезуються 

грунтовими мікроорганізмами і ефективно зв’язують йони заліза, яке потім 

постачається рослинам, що знаходяться з відповідними мікроорганізмами у 

симбіотичних відносинах. Важлива роль сидерофорів в антагоністичних 

відносинах з грунтовими фітопатогенами, оскільки вони успішно конкурують за 

йони заліза, знаходячись в тканинах рослини-хазяїна. Ця здатність показана для 

деяких видів Trichoderma, але більшість сидерофорів так і не були 

охарактеризовані [122]. Є характеристика тільки трьох сидерофорів гриба  

T. virens: моногидроксимат (цис- і транс-фузаринін), дипептид транс-фузариніна і 

тример дисдепсипептида-копрагена [122]. 

Гіперпаразитизм оснований на прямому контакті антагоніста з патогеном. 

Визначну роль у цьому процесі відіграють літичні ферменти. Гриби роду 

Trichoderma здатні до синтезу позаклітинних гідролаз, зокрема, ендохітиназ, 

протеаз, глюканаз, ліпаз, ксиланаз, маназ, пектиназ, пектинліаз, амілаз, 

фосфоліпаз, РНК-аз, ДНК-аз і т.д. Хітинолітичні та глюканолітичні ферменти 

каталізують гідроліз клітинних стінок фітопатогенів, оскільки руйнують 

полімери, які не трапляються в рослинних клітинах [122], а протеази знижуть 

ферментативну активність патогенів [117]. 

Явище антибіозу полягає у опосередкованому впливі й основане на синтезі 

речовин, які проявляють інгібуючу або летальну дію на фітопатогени. Відомо 

більш ніж 100 вторинних метаболітів, що характеризуються антибіотичною 

активністю, продуцентами яких є гриби роду Trichoderma. Серед них гліотоксин, 
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вірідин, триходермін, сацукацилін, аламетицин, дермадин та ін. [123]. 

Триходерми продукують як леткі (етилен, спирти, альдегіди, кетони) так і нелеткі 

метаболіти, зокрема антибіотики білкової природи (пептоіболи) [122]. Спільна дія 

літичних ферментів з антибіотиками забезпечує більш високий рівень антагонізму 

в порівнянні з їх дією окремо. Відома синергічна дія ферментів гідролаз і 

антибіотиків, при цьому деградадація клітинних стінок фітопатогенів 

супроводжується інгібуванням швидкості росту гриба [122]. 

Гриби роду Trichoderma не тільки активні антагоністи фітопатогенів, вони 

також здатні продукувати речовини фітогормональної природи, за впливу яких 

покращується ріст і розвиток рослин, зокрема, підвищується вміст хлорофілів, 

білків, вуглеводів, енергія проростання, схожість, маса надземної частини та 

кореневої системи [124]. Дослідження останніх років показують, що гриби роду 

Trichoderma здатні утворювати симбіотичні асоціації з рослинами аналогічно 

мікоризоутворюючим грибам. Під впливом таких симбіотичних асоціацій 

підвищується доступність біогенних елементів у рослин (N, P), що сприяє їх 

кращому росту і розвитку. Крім того, такі рослини більш стійкі до дії 

фітопатогенів. Наприклад, відмічали позитивний вплив застосування 

T. harzianum Rifai на масу кореневої системи та надземної частини рослин 

огірків [117]. Зазначають, що саме синтез речовин з рістрегуляторними 

властивостями допомогає триходермі колонізувати корені рослин і сприяють 

утворенню асоціацій, обумовлюючи функціональні взаємодії мікро- і 

макроорганізму [125].  

Є відомості, що T. harzianum здатний проникати в епідерміс кореня рослин 

огірків, індукуючи цим самим синтез пероксидаз і фенольних сполук, які в свою 

чергу впливали на зміцнення клітинної стінки рослин і частково обмежували 

проникнення патогенів за рахунок індукції системного імунітету [126]. 

Триходерми синтезуюють 6-пентил-альфа-пірин (6PP) і пептобіоли, які 

виступають еліситорами і активують захисні механізми у рослини-хазяїна 

[127‒129]. 
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Внесення в грунт T. hamatum ZH-6, вирощеному на вівсі, знижувало 

розвиток бурої гнилі (збудник – R. solani) коренеплодів цукрових буряків у 4 рази, 

спостерігали збільшення врожайності і підвищення вмісту цукру [118]. 

Підвищення врожайності сільськогосподарських рослин за впливу грибів 

роду Trichoderma обумовлено синергічною дією описаних вище механізмів.  

Представників роду Trichoderma використовують при компостуванні. 

Застосування таких компостів ефективно пригнічує поширення фітопатогенів. 

Компост, інокульований триходермою, пригнічує поширення Botrytis, R. solani та 

S. scleritiorum і покращує живлення рослин. T. lignorum застосовують у борьбі з 

випріванням проростків ряду рослин [104]. 

Досить часто для боротьби з патогенною мікробіотою застосовують гриби 

роду Chaetomium. Зокрема, види C. globosum, C. сochlioides і C. cupreum є 

біоагентами препаратів для захисту рослин [130-135]. Гриби C. brasilense CB01 і 

C. cupreum CC03 проявляли антагонізм щодо F. oxysporum lycopersici NKSC02, 

який спричиняє в’янення томатів [131]. 

Відомий препарат Ketomium, ефективний в боротьбі з Phytophthora, 

Fusarium та Sclerotinia [130]. Популярним є вітчизняний біопрепарат Хетомік на 

основі гриба C. cochliodes 3250 [135]. Гриб C. cochliodes 3250 успішно 

приживається в кореневій зоні рослин пшениці ярої й активно колонізує кореневу 

систему, витискаючи з неї збудників кореневих гнилей. Також, показано його 

здатність до біосинтезу арахідонової кислоти, яка є біогенним еліситором і у 

тканинах рослин індукує системну імунну відповідь на дію фітопатогенних 

мікроорганізмів [132‒134]. Зазначений біоагент обмежує поширення і розвиток 

кореневих гнилей люпину жовтого, спричинених грибами роду Fusarium  

[106, 132].  

Важливу роль у пригніченні розвитку захворювань рослин відіграють 

гриби-антагоністи, які відносяться до недосконалих грибів (відділ Anamorphic 

fungi) [114]. Незавершений гриб Trichothecium roseum Lin. (біоагент препарату 

Трихотецин) продукує антибіотик трихотецин, який пригнічує ріст і розвиток 
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багатьох фітопатогенних грибів – збудників борошнистої роси огірків, моніліозу 

тощо [100]. 

Сумісне застосування біопрепартів. Ефективним є одночасне 

застосування декількох біофунгіцидів, які мають різнонаправлений 

антагоністичний вплив. Зокрема, комплексне застосування біопрепаратів 

Триходерміну (біоагент – T. lignorum ТД-91), Гаупсину (біоагент – P. fluorescens) 

та Фітоциду-р (біоагент – B. subtilus) для захисту рослин огірків в умовах 

закритого грунту дозволяє знизити ураженість рослин хворобами в’янення, 

стримує появу кореневих гнилей до 20‒25 днів, прискорює плодоношення на  

3‒5 днів і підвищує урожайність на 12,6‒21,8 % [136].  

Комплексне триразове застосування Триходерміну та Гумісолу (регулятор 

росту) позитивно вплинуло на ріст і розвиток рослин, сприяло зменшенню 

поширенню кореневих гнилей та зниженню інтенсивності їх розвитку, 

забезпечило збереження врожаю та підвищення якості плодів [137]. Для захисту 

рослин динь сумісно застосовували біопрепарати Планриз і Гаупсин (обробка 

насіння та у фазу 5‒6 листків), Триходермін і Планриз (у фазу сходів). 

Застосування біологічних препаратів є економічно вигідним, так як ціна на 

біопрепарати є значно нижчою від хімічних аналогів [101]. 

Отже, дослідження ролі грибів у патогенезі хвороб рослин огірків є 

невідʼємним фактором для успішної розробки і впровадження нових, ефективних 

засобів захисту рослин, зокрема, застосування біологічних препаратів, які дають 

змогу не тільки зберегти врожай а й поліпшити якість сільськогосподарської 

продукції. 

Висновки до розділу 1 
 

Зважаючи на вищезазначене, є актуальним детально вивчити морфолого-

культуральні, фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні особливості нового 

штаму Acremonium sp. 502, виділеного з уражених рослин огірків, дослідити 

механізм його патогенної дії та запропонувати біологічні засоби обмеження його 

шкодочинності.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження, що представлені в розділах 3‒8, проведено на базі лабораторії 

рослинно-мікробних взаємодій Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН у 2012‒2018 рр. 

 

2.1 Матеріали досліджень 

 

У роботі використаний природний штам гриба Acremonium 

cucurbitacearum 502, виділений з уражених рослин огірків (Cucumis sativus L.) 

сорту «Корольок», які вирощувались в закритому грунті.  

Для дослідження фітотоксичної активності культуральної рідини гриба 

A.  cucurbitacearum 502 як тест-культури були взяті насіння крес-салату (Lepidium 

sativum L.) сорту Ажур, огірка посівного (Cucumis sativus L.) сорту Кущовий та 

цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) сорту Халцедон. 

Визначення цито- та генотоксичної активності культуральної рідини гриба 

A.  cucurbitacearum 502 проводили на цибулі ріпчастій сорту Халцедон. 

Дослідження вірулентності і патогенності A. cucurbitacearum 502 проводили 

на рослинах огірків сорту Кущовий. Вивчення спеціалізації 

A. cucurbitacearum 502 проводили на рослинах огірків сортів Ніжинський 12, 

Льоша, Журавльонок, Конкурент і Роднічок. 

Для первинного скринінгу мікрооорганізмів-антагоністів фітопатогена 

A. cucurbitacearum 502 були взяті штами бактерій і грибів з колекції лабораторії 

рослинно-мікробних взаємодій ІСМАВ НААН, а саме бацили: Bacillus sp. 23, 

Bacillus sp. 480, Bacillus sp. 459, Bacillus sp. 409 та Bacillus sp. 419; гриби: 

C. globosum 377, C. cochliodes 3250, Triсhoderma sp. 159, Triсhoderma sp. 257, 

Triсhoderma sp. 292, Triсhoderma sp. 505, Triсhoderma sp. 011, Triсhoderma sp. 017, 

Triсhoderma sp. НК-62, Triсhoderma sp. НК-66, Triсhoderma sp. НК-78, 

Triсhoderma sp. НК-83, Triсhoderma sp. НК-128. 
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Дослідження антагоністичної активності проводили з використанням 

фітопатогенних грибів, які зберігаються в лабораторії рослинно-мікробних 

взаємодій ІСМАВ НААН, а саме: A. cucurbitacearum 502, A. strictum W. Gams, 

Thielаviopsis basicola (Berk. & Broome)Ferraris., F. moniliforme var lactis 

(Pirotta & Riboni) Bilai., F. oxysporum var orthoceras (Appl.et Wr.) Bilai., 

F. oxysporum (Schlecht.) Snyd.et Hans., F. solani (Mart.) Sacc., Rhizoctonia 

violacea J.G. Kühn. 

 

2.2 Методи досліджень 

 

Культурально-морфологічні характеристики A. cucurbitacearum 502 

досліджували на сусло-агарі (СА), агаризованому синтетичному середовищі 

Чапека (ЧА) та картопляно-декстрозному агарі (КДА). Колонії гриба 

культивували в чашках Петрі за температури 26 ± 2 °С. Опис колоній проводили 

на 28-му добу, після цілковитого заростання міцелієм гриба поживного 

середовища. Відмічали колір колоній, їх форму, тип поверхні, тип талому, 

септованість міцелію, особливості розмноження, розмір конідій і конідієносців, 

інтенсивність спороношення. 

Температурний діапазон росту A. cucurbitacearum 502 вивчали шляхом 

культивування гриба в чашках Петрі на сусло-агарі. Для ініціації росту 

A. cucurbitacearum 502 спочатку культивували за температури 26 ± 2 С упродовж 

однієї доби. Наступного дня культивування гриба продовжували за різних 

температурних режимів: 8 °С, 10 °С, 18 °С, 26 °С і 34 °С (± 2 °С). На 10-ту добу 

фіксували діаметр колоній у двох взаємноперпендикулярних напрямках та 

визначали радіальну швидкість росту згідно методик [1]. 

Дослідження оптимального показника рН росту A. cucurbitacearum 502 

здійснювали шляхом культивування гриба на середовищі сусло-агар з різними 

показниками (рН: 3,5; 4,5; 5,0; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 

11,5; 12,0) за температури 26 ± 2 °С. На 10-ту добу фіксували діаметр колоній у 
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двох взаємноперпендикулярних напрямках та визначали радіальну швидкість 

росту згідно методик [1]. 

Визначення фізіологічних фаз росту A. cucurbitacearum 502 проводили 

глибинним культивуванням протягом 21 доби за температури 26 ± 2 °С 

(220 об/хв). У колби Єрленмейера об’ємом 100 мл вносили по 25 мл середовища 

Чапека, яке містило глюкози 20 г/л [2], рН середовища ‒ 6,0. Посівний матеріал 

гриба отримували шляхом змиву конідій і фрагментів гіф гриба зі скошеного 

сусло-агару. Висів проводили суспензією спор (Т = 1×106 КУО), в кількості 5 % 

від об’єму поживного середовища. Кількість біомаси визначали гравіметрично 

(шляхом висушування гриба до сталої маси протягом 5 годин за температури 

105 ± 2°C [1, 3]. Зміну рН культуральної рідини реєстрували універсальним  

рН-метром рН-150 МА [1, 3]. 

Генетичну ідентифікацію A. cucurbitacearum 502 проводили за допомогою 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для виділення зразку ДНК колонію гриба 

A. cucurbitacearum 502, вирощену на сусло-агарі, ресуспендували у 500 мкл лізис-

буфера (гуанідінтіоцианат – 49%, Tris-HCl (pH 6,4) – 50 мМ, ЕДТА (рН 8,0) –  

20 мМ, тритон Х-100 – 1 %). Адсорбування фрагментів ДНК проводили з 

використанням ДНК-сорбенту "Силіка". Суміш фрагментів ДНК з сорбентом 

центрифугували 1 хв за 5000 об/хв та видаляли супернатант. До осаду, що 

залишився, додавали 300 мкл розчину для відмивання (гуанідінтіоцианат – 55 % 

та Tris-HCl (pH 6,4) – 50 мМ), перемішували і центрифугували 1 хв при 

5000 об/хв. Супернатант видаляли. Потім осад відмивали додаванням 500 мкл 

розчину, який складався з 96 %-ного етанолу – 80 %, Tris-HCl (pH 7,5) – 10 мМ. 

Перемішували і центрифугували 1 хв при 10000 об/хв. Супернатант видаляли і 

процедуру повторювали ще один раз. Осад, який залишився, підсушували 

протягом 5 хв за 65 °С і додавали 100 мкл TE-буферу (Тріс – 242,28 г, льодяна 

оцтова кислота – 57 мл, 0,5 М ЕДТА (рН 8,0) – 100 мл, дистильована вода – 

1000 мл). Суміш перемішували і витримували в термостаті за 65 °С протягом 5 хв. 

Після термостатування суміш ще раз перемішували і центрифугували 15 хв при 
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14000 об/хв. Одержаний розчин ДНК переносили в пробірки ємністю 0,5 мл і 

зберігали за -20 °С. 

Проведення полімеразної ланцюгової реакції здійснювали за допомогою 

видоспецифічних праймерів, які відповідали консервативним позиціям на  

3'- і 5'-кінцях гена 5.8S рРНК. Для підтвердження видової належності 

Acremonium sp. 502 до виду Acremonium  cucurbitacearum використовували 

видоспецефічні 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, довжина праймера ‒ 475 [4].  

Робоча концентрація праймерів становила 5 пМ/мкл. Реакцію ампліфікації 

проводили з використанням приладу Applied Biosystems з використанням робочих 

розчинів праймерів (10 мкл 16SF, 10,4 мкл 16SR та 29,6 мкл деіонізованої води). 

Реакційна суміш для ПЛР складалася з 5 мкл ПЛР-буферу, 2,5 мкл дНТФ, 1 мкл 

суміші праймерів, 0,2 мкл Taq ДНК-полімерази і 1 мкл зразка ДНК. ПЛР 

проводили протягом 35 циклів (94 °С – 20 с, 55 °С – 20 с, 72 °С – 30 с). 

Визначення отриманих ПЛР-продуктів здійснювали за допомогою 

сиквенування на автоматичному капілярному сиквенаторі Applied Biosystems ABI 

Prism 3130.  

Аналіз результатів сиквенсу 5.8S рРНК в порівнянні з сиквенсами, що 

знаходяться у базі даних GenBank, проводили за допомогою BLAST-аналізу 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast). 

Філогенетичний аналіз, вирівнювання нуклеотидних послідовностей. 

Дендрограму філогенетичних звʼязків будували за допомогою методу 

найближчого звʼязування (Neighbor Joining) [5] з використанням 

двопараметричної моделі Кімури [6] по 1000 реплікам бутстреп-аналізу [7] з 

використанням програми МЕGA 7 [8]. Послідовності гена 5.8S рРНК типових 

грибів роду Acremonium, у тому числі і A. cucurbitacearum були взяті з бази даних 

GenBank. 

Вивчення вірулентності і підтвердження патогенності 

A. cucurbitacearum 502 проводили у вегетаційному досліді [3, 9] на рослинах 
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огірків сорту Кущовий. Для цього насіння обробляли суспензією гриба з 

навантаженням 250 тис., 500 тис., 1 млн. та 2 млн. КУО на одну насінину. На  

28-му добу був зроблений висів з різних частин рослини на поживне середовище 

сусловий агар (4‒5 % сухих речовин) з додаванням стрептоміцину в кількості 

60000 ОД на 250 мл середовища [10]. Для поверхневої стерилізації вегетативні 

органи рослин ретельно промивали протягом 15 хвилин під проточною водою, 

поверхнево стерилізували 96 % етиловим спиртом протягом 1 хв, двічі промивали 

стерильною водою і розтирали в ступці. Готували розведення суспензії, висівали в 

Чашки Петрі та поміщали в термостат за температури 26 ± 2 °С. На 4-ту добу 

підраховували кількість КУО та проводили реізоляцію гриба в чисту культуру 

згідно [9].  

Анатомо-гістологічні дослідження уражених тканин рослин проводили 

на рослинах огірків вирощених за умов вегетаційного досліду протягом 6 тижнів 

на штучно створеному інфекційному фоні A. cucurbitacearum 502. Гістологічні 

зміни у тканинах кореневої системи рослин огірків досліджували на тимчасових 

мікропрепаратах, використовуюючи світловий мікроскоп MC 200CT ("Micros", 

Австрія) і фотографували використовуючи цифрову камеру Sony DSC-S650. 

Культуру гриба виявляли фарбуванням уражених тканин кореня методом Кобеля: 

зрізи кореня рослин поміщали у молочнокислий розчин анілінового синього на  

5 хв, після чого досліджуваний зразок поміщали у 40 % молочну кислоту для 

диференціації з подальшим промиванням зразка у дистильованій воді. Гіфи грибів 

фарбувалися у синій колір [3]. 

Штучний інфекційний фон (ШІФ) A. cucurbitacearum 502 створювали 

згідно методик [11‒12]. Культура гриба розмножували в колбах ємністю 1 л на 

твердому субстраті, який включав: насіння вівса, вівсяні пластівці, воду, крейду і 

гіпс [13]. Стерилізацію субстрату проводили двійчі за температури 128 °С і тиску 

1,5 атм протягом 1 год 30 хв. Інокулюмом була чиста культура гриба 

A. cucurbitacearum 502, яка виділена на тверде поживне середовище сусло – агар з 

уражених рослин огірків. Посівний матеріал отримували шляхом змиву конідій і 

фрагментів гіфів гриба зі скошеного сусло-агару. Колби витримували в термостаті 
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за температури 26 ± 2 °С. Після заростання субстрата міцелієм гриба (21-ша доба) 

його переносили в паперові пакети, висушували до сталої маси за температури 

30 °С та подрібнювали. Для визначення титру інфекційного матеріалу 

використовували камеру Горяєва і проводили висів на тверде поживне 

середовище сусло-агар (4‒5 % сухих речовин). 

Чутливість рослин огірків сортів Ніжинський 12, Льоша, Журавльонок, 

Конкурент і Роднічок щодо A. cucurbitacearum 502 визначали у вегетаційному 

досліді. Рослини вирощували протягом 8 тижнів на ШІФ, який створювали 

шляхом внесення у грунт посівного матеріалу гриба A. cucurbitacearum 502, 

вирощеного методом твердофазного культивування на зерні вівса. Інфекційний 

матеріал вносили з розрахунку 50 тис. КУО/на 1 г грунту [14‒15]. Контролем 

були рослини огірків вирощені без ШІФ. Через 2, 4 та 8 тижнів рослини огірків 

були вилучені, відмиті від грунту і проведено оцінку ураження кореневої системи. 

Дослідження фітотоксичності культуральної рідини 

A. cucurbitacearum 502 вивчали методом біотестів [3, 16‒17]. Для цього 

A. cucurbitacearum 502 поверхнево вирощували на рідкому синтетичному 

середовищі Ролена-Тома та рідкому суслі протягом 10 діб за температури 

26 ± 2 °С. Культуральну рідину отримували шляхом фільтровування від міцелію і 

зберігали в холодильнику за температури 5 ± 2 °С.  

Насіння тест-рослин розміщували в чашках Петрі на фільтрувальному 

папері по 50 насінин крес-салату (Lepidium sativum L.), 25 насінин цибулі 

ріпчастої (Allium cepa L.) та 25 насінин огірка посівного (Cucumis sativus L.). 

Фільтрувальний папір змочували стерильною водою (контроль 1), поживним 

середовищем відповідного розведення (контроль 2) та культуральною рідиною 

гриба відповідного розведення (дослід). Чашки з насінням розміщували в 

термостаті за температури 26 ± 2 °С. Щодобово насіння зволожували однаковою 

кількістю досліджуваних розчинів. На 5-ту добу визначали довжину коренів та 

пагонів тест-культур. Повторність досліду триразова [18]. Зміни в довжині 

виражали у відсотках відносно контролю. Повторність досліду триразова. 
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Вивчення впливу культуральної рідини A. cucurbitacearum 502 на 

мітотичний індекс та частоту аберантних ана-телофаз проводили в 

кореневій меристемі цибулі ріпчастої (Allium cepa L.). Для цього гриб вирощували 

на рідкому синтетичному поживному середовищі Ролена-Тома протягом 10 діб за 

температури 26 ± 2 °С. Культуральну рідину отримували шляхом фільтровування 

від міцелію і зберігали в холодильнику за температури 5 ± 2 °С. Насіння цибулі 

ріпчастої (сорт Халцедон) 5 діб пророщували в чашках Петрі, щоденно 

зволожуючи його культуральною рідиною A. cucurbitacearum 502 розведеною у 

співвідношенні 1:100 та 1:1000. Для аналізу відбирали проростки з корінцями 

довжиною 0,7‒0,9 см. Виготовляли тимчасові давлені препарати за 

загальноприйнятою методикою [19‒20], які досліджувались під мікроскопом. В 

кореневій меристемі проростків визначали мітотичний індекс як відсоток клітин, 

що діляться від загальної кількості клітин, що спостерігали. Мітотичний індекс 

(МІ, ‰) та відносну довжину кожної фази мітоза (профази, метафази, анафази, 

телофази – відповідно П, М, А, Т, %) розраховували згідно описаних методик 

[20]. Повторність досліду триразова. 

Вивчення генотоксичності культуральної рідини A. cucurbitacearum 502 

розбавленої у співвідношенні 1:100 та 1:1000 проводили ана-телофазним методом, 

визначали кількість аберантних ана-телофаз (Ч, %) згідно описаних методик  

[20‒21]. Повторність досліду триразова. 

Дослідження патогенних властивостей A. cucurbitacearum 502 і 

T. viride 017 щодо теплокровних тварин проводили на моделі білих мишей. При 

проведенні досліджень дотримувались загальноприйнятих норм, правил та вимог 

етичного поводження з лабораторними тваринами [22‒25]. 

Щоб підтвердити відсутність патогенної дії грибів для теплокровних 

лабораторних тварин досліджували один із показників патогенності – 

вірулентність культури мікроорганізмів [24, 26‒28]. Для досліджень 

використовували споро-міцеліальну суміш грибів у вигляді зависі в ізотонічному 

розчині хлориду натрію. Визначали вірулентність споро-міцеліальної суміші 

грибів, отриманої при культивуванні T. viride 017 упродовж 7-ми діб і  



68 

A. cucurbitacearum 502 ‒ 14-ти діб в аеробних умовах на сусло-агарі за 

температури 26 ± 2°С та рН 7,0. Суспензії споро-міцеліальної суміші грибів 

готували на стерильному ізотонічному розчині хлориду натрію, інгредієнти якої 

попередньо були двічі відмиті від метаболітів та осаджені шляхом 

центрифугування упродовж 20 хвилин за 2000 об/хв. Концентрацію клітин 

встановлювали за підрахунком у камері Горяєва.  

Перевірку патогенних властивостей штамів виконано з використанням 

безпородних статевозрілих білих мишей вагою 18–20 г шляхом введення зависі 

споро-міцеліальної суміші гриба в ізотонічному розчині хлориду натрію 

перорально через зонд та внутрішньочеревно шляхом ін’єкцій. Миші попередньо 

були адаптовані до умов утримання упродовж 14 діб. Догляд за тваринами 

проводили щоденно упродовж 25 діб після введення досліджуваного матеріалу 

[24, 27]. 

Критерієм авірулентності мікроорганізмів є відсутність інфекційної 

патології внутрішніх органів та загибелі мишей упродовж 25 діб.  

Інфективність (інвазивність) штамів визначали шляхом встановлення 

можливості дисемінації клітин мікроорганізму у тканини внутрішніх органів 

тварин після зараження з моделюванням можливого природного шляху 

проникнення (per os) у макроорганізм. 

По закінченню терміну спостереження за поведінковими реакціями та 

фізіологічним станом мишей проводили їх вимушений забій, 

патологоанатомічний розтин, мікроскопічні дослідження мазків-відбитків 

внутрішніх органів та висіви зразків тканин на елективне поживне середовище. 

Дослідження целюлазної активності гриба A. cucurbitacearum 502. Для 

дослідження целюлазної активності гриб поверхнево культивували в пробірках з 

5 мл модифікованого синтетичного середовища Чапека (г/л: (NH4)2HPO4 – 2,5, 

K2HPO4 – 1,0, MgSO4 – 0,5, KCl – 0,5, FeSO4 - 0,01) зі значеннями рН – 5,5, 7,0 та 

8,5, де єдиним джерелом карбону була смужка фільтрувального паперу (Фільтрак) 

масою 50 мг. Посівний матеріал A. cucurbitacearum 502 отримували шляхом змиву 

конідій і фрагментів гіфів гриба з середовища сусловий агар (4‒5 % сухих 
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речовин). Для визначення титру приготовленої суспензії використовували камеру 

Горяєва і проводили висів на тверде поживне середовище сусловий агар  

(4‒5 % сухих речовин) за методом ґрунтових розведень Ваксмана. Висів 

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

поживного середовища. Термін культивування складав 56 діб за 26 ± 2 °С. 

Вимірювання целюлазної активності проводили згідно описаних методик [3, 

29] протягом 8 тижнів культивування (строк дослідження обумовлений появою 

симптомів захворювання на рослинах). Культуральну рідину отримували шляхом 

фільтрування міцелію гриба через скляний фільтр. Повторність досліду триразова. 

Для визначення загальної целюлазної активності до 50 мг фільтрувального 

паперу (Фільтрак) додавали 1 мл культуральної рідини, 1 мл  

0,05 М натрій-цитратного буфера та інкубували протягом 1 год (Т = 40 °С). За 

одиницю загальної целюлазної активності приймали таку кількість фермента, яка 

за 60 хв утворює 1 мг редукуючих цукрів [3, 29]. 

Для визначення екзоглюканазної активності до 50 мг мікрокристалічної 

целюлози (Авіцел "Евалар") додавали 1 мл культуральної рідини, 1 мл 0,05 М 

натрій-цитратного буфера та інкубували протягом 1 год (Т = 40 °С). За одиницю 

екзоглюканазної активності приймали таку кількість фермента, яка за 60 хв 

утворює 1 мг редукуючих цукрів [3, 29]. 

Ендоглюканазна активність була визначена дією фермента на 

карбоксиметилцелюлозу (КМЦ): 1 мл 0,5 %-го розчину Na-КМЦ в 0,05 М натрій-

цитратному буфері та 1 мл фільтрату культуральної рідини інкубували протягом 

30 хв (Т = 40 °С). За одиницю ендоглюканазної активності приймали таку 

кількість фермента, яка за 30 хв дії утворює 1 мг редукуючих цукрів [3, 29]. 

Для визначення β-глюкозидазної (целобіазної) активності до 1 мл  

0,025 %-го розчину целобіози ("Merck") в 0,05 М натрій-цитратному буфері 

додавали 1 мл фільтрату культуральної рідини та інкубували протягом 30 хв  

(Т = 40 °С). За одиницю β-глюкозидазної активності приймали таку кількість 

фермента, яка за 30 хв дії утворює 1 мг редукуючих цукрів [3]. 
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Кількість редукуючих цукрів була визначена методом Шомоді-Нельсона 

[3,29]. До 2 мл дослідного розчину додавали по 1 мл реактиву Шомоді та 

інкубували протягом 15 хв при Т = 100 °С. Потім суміш швидко охолоджували на 

льодяній бані та додавали по 1 мл реактиву Нельсона. Об'єм доводили 

дистильованою водою до 25 мл. Розчин ретельно перемішували. Контролем були 

зразки, де замість культуральної рідини додавали по 1 мл поживного середовища. 

Визначення редукуючих цукрів проводили на фотоелектроколориметрі за 

довжини хвилі 560 нм. Кількість цукрів визначали за рівнянням калібрувальної 

кривої, побудованої за стандартними розчинами глюкози. 

Дослідження здатності гриба A. cucurbitacearum 502 до синтезу етилену 

in vitro. Для дослідження синтезу етилену гриб поверхнево культивували в 

скляних флаконах на синтетичному середовищі Чапека за температури 26 ± 2 °С. 

У флакони, об’ємом 30 мл розливали по 10 мл середовища. Посівний матеріал 

A. cucurbitacearum 502 отримували шляхом змиву конідій і фрагментів гіфів гриба 

зі скошеного сусло-агару. Висів проводили суспензією спор (Т = 1×106 КУО), в 

кількості 5 % від об’єму поживного середовища. Вимірювання етилену 

проводилось через кожні 7 діб, протягом 7 тижнів. При цьому флакони 

герметично закривали на добу. Склад повітря в газовій фазі аналізували за 

допомогою газового хроматографа Chrom-4 [30]. Як контроль використовували 

склад повітря в флаконах без інокулюма гриба. Міцелій гриба відділяли через 

фільтрувальний папір, декілька разів промивали дистильованою водою та 

висушували до сталої маси за 105 ± 2 °C. Розрахунок кількості етилену в пробі 

робили згідно [31]. Повторність досліду триразова. 

Антагоністичну активність мікроорганізмів досліджували методом 

змішаних (зустрічних) культур [31‒32] на сусло-агарі (4‒5 % сухих речовин) в 

чашках Петрі діаметром 90 мм з шаром середовища завтовшки 6 мм. Чашки Петрі 

розміщували в термостаті за температури 26 ± 2 °С. Повторність досліду 

триразова. Відмічали зовнішній вигляд і тип взаємовідносин, використовуючи 

шкалу в модифікації Симоняна і Маміконяна [32].  
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Первинний скринінг мікроорганізмів-антагоністів A. cucurbitacearum 502 

проводили методом відстроченого антагонізму [31]. При цьому культура 

A. cucurbitacearum 502 була висіяна в чашку Петрі на відстані 5 мм від краю 

чашки. На 5-ту добу росту патогена на протилежний бік були висіяні антагоністи. 

Облік проводили на 5-ту, 8-му, 15-ту та 25-ту добу росту антагоніста. Контролем 

були патогени висіяні окремо.  

За вивчення антагоністичного потенціалу гриба T. viride 017 проводили 

одночасний висів культур антагоніста і патогенів на чашку Петрі [31]. Облік 

проводили на 5-ту, 8-му та 15-ту добу культивування. 

Морфолого-культуральні ознаки T. viride 017 вивчали на сусло-агарі, 

шляхом вирощування гриба протягом 10-ти діб. Ідентифікацію до виду проводили 

використовуючи відповідні визначники [33‒37]. Культуру гриба вивчали з 

використанням мікроскопу Delta Optical Evolution Trino LED (Польща) та камери 

MICROmed (5 Мріх). 

Дослідження впливу культуральної рідини T. viride 017 на загальну 

ростову активність проводили методом біотестування на пшениці озимій сорту 

Смуглянка (рулонний метод) [38]. Культуральну рідину гриба отримували 

шляхом вирощування гриба на рідкому синтетичному поживному середовищі 

Ролена-Тома протягом 10 діб за температури 26 ± 2 °С з подальшим 

фільтровуванням від міцелію. Культуральну рідину зберігали в холодильнику за 

температури 5 ± 2 °С. Насіння тест культур попередньо стерилізували в 

етиловому спирті протягом 1 хв, потім тричі промили у стерильній воді і 

замочували протягом 1 години у дослідному варіанті. На 7-му добу фіксували 

суху масу пагонів і коренів, зміни маси виражали у % відносно контролю. 

Розрахунок оптимального навантаження КУО гриба T. viride 017 на  

1 насінину проводили за умов вегетаційного досліду на ШІФ з використанням  

A. cucurbitacearum 502. Насіння огірків сорту Ніжинський 12 обробляли 

суспенією спор із розрахунку 40 тис. КУО, 70 тис. КУО, 100 тис. КУО та 130 тис. 

КУО на 1 насінину. Розрахунок біологічної ефективності передпосівної обробки 

насіння робили згідно описаних методик [39].  
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Дослідження мікоценозу кореневої зони рослин огірків. Відбір зразків 

проводили у фазу цвітіння з ризосфери (ґрунт, що безпосередньо оточує корінь), 

ризоплани (відмита поверхня коренів рослин) та гістосфери (внутрішні тканини 

рослинних коренів) огірка посівного сорту Ніжинський 12. Визначення 

чисельності мікроміцетів здійснювали за методом ґрунтових розведень Ваксмана, 

який полягає в тому, що ґрунтову суспензію висівають у товщу поживного 

середовища. Для дослідження мікробіоти ризоплани корені рослин промивали під 

проточною водою протягом 15 хв, гістосфери ‒ проводили поверхневу 

стерилізацію, при цьому, кореневу систему рослин ретельно промивали протягом 

15 хвилин під проточною водою, поверхнево стерилізували 96 % етиловим 

спиртом, двічі промивали стерильною водою і розтирали в ступці. Готували 

розведення суспензії, висівали в чашки Петрі та розміщували в термостат за 

температури 26 ± 2 °С. Виділення, облік і культивування грибів здійснювали за 

загальноприйнятими методиками [3]. Культурально-морфологічні ознаки грибів 

вивчали на сусло-агарі з додаванням стрептоміцину в кількості 60000 ОД на  

250 мл середовища, для інгібування росту бактерій. На 3‒4-ту добу підраховували 

кількість колонієутворюючих одиниць (КУО), на 7‒8-му виділяли мікроміцети в 

чисту культуру для подальшого визначення згідно описаних методик [3]. 

Ідентифікацію мікроміцетів проводили користуючись світловим мікроскопом  

MC 200CT ("Micros", Австрія) за відповідними для конкретної систематичної 

групи мікроміцетів визначниками [33‒37, 40‒43]. Повторність досліду триразова. 

Економічну ефективність застосування T. viride 017 в технологіях 

вирощування огірків досліджували згідно загальноприйнятих методологічних та 

методичних підходів [45‒46], які базуються на порівнянні результатів від 

застосування певного засобу виробництва із витратами на його застосування. З 

цією метою спочатку ми розрахували загальні розміри результатів та витрат на 

виробництво продукції за усіх досліджуваних варіантів технологій вирощування 

огірків, щоб на цій основі шляхом порівняння визначити додаткові результати та 

витрати. При цьому економічний результат на першому етапі оцінки економічної 

ефективності представлено як виручку від реалізації продукції. У свою чергу 
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витрати розраховано шляхом калькулювання повної собівартості виробництва і 

реалізації продукції згідно чинної методики [47]. До складу витрат включено як 

прямі (матеріальні витрати, оплата праці тощо), так і накладні (розподіляємі) 

витрати (організація і управління виробництвом тощо). При цьому дещо зростає 

розрахунковий рівень собівартості продукції, але, в той же час, отримані 

результати розрахунків є більш об’єктивними та повними. 

Економічна ефективність передпосівної обробки насіння огірків грибом 

T. viride 017 досліджена за такими основними показниками: собівартість одиниці 

продукції (відношення витрат на її виробництво до виробленого обсягу), 

прибуток із розрахунку на 1 га посівної площі (різниця між виручкою від 

реалізації продукції та витратами на її виробництво й реалізацію), рівень 

рентабельності виробництва (відношення прибутку до витрат, виражене у 

відсотках), окупність додаткових витрат прибутком (відношення додаткового 

прибутку, отриманого при застосуванні T. viride 017, до додаткових витрат, 

пов’язаних із його застосуванням).  

Технологічна частина, нормативи витрат ресурсів і алгоритм калькуляції 

собівартості продукції прийнято на основі методики Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки» НААН [48‒49] із включенням додаткових 

операцій та відповідних витрат, пов’язаних із застосуванням розглядуваних 

засобів захисту огірків та з агрофоном згідно умов досліду. Розрахунки проведено 

за цінової ситуації 2017 року згідно статистичних даних [50‒51]. 

Для визначення кількісного впливу зміни рівня урожайності огірків та 

розміру грошових витрат із розрахунку на 1 га посівів на відхилення рівня 

собівартості одиниці отриманої продукції за використання T. viride 017 в 

порівнянні з ШІФ-контролем та Превікуром придатною є така двохфакторна 

детермінована модель: 

С=В/У,  

де: С – рівень собівартості 1 т огірків, грн.; 

В – розмір грошових витрат із розрахунку на 1 га посівів, грн.; 

У – рівень урожайності огірків, т/га. 
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Для визначення кількісного впливу зазначених чинників на зміну розміру 

даного показника при застосуванні T. viride 017 у порівнянні із варіантами ШІФ та 

обробки посівів Превікуром застосували наступну трьохфакторну детерміновану 

модель: 

П=Ц*У-В, грн., 

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

Ц – реалізаційна ціна 1 т огірків, грн. 

Для визначення кількісного впливу розглядуваних чинників на відхилення 

рівня рентабельності (Р) виробництва огірків за використання T. viride 017 в 

порівнянні із варіантом ШІФ та варіантом із застосуванням Превікуру 

застосовували наступну класичну двохфакторну детерміновану модель: 

Р=П/В*100 %. 

При цьому для спрощення процедури розрахунків і виокремлення впливу 

саме досліджуваних факторів (урожайності та розміру витрат із розрахунку на 

1 га посівної площі) ми трансформували її у наступний вигляд: 

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

Для визначення біоенергетичної ефективності розраховано такі основні 

показники: витрати антропогенної енергії із розрахунку на 1 т огірків, коефіцієнт 

енергетичної ефективності (відношення енерговмісту господарськи цінної 

частини врожаю до витрат антропогенної енергії на його отримання), коефіцієнт 

енергетичної ефективності додаткових витрат антропогенної енергії (відношення 

енерговмісту додаткового урожаю огірків до додаткових витрат антропогенної 

енергії на його отримання за використання хімічного та біологічного фунгіцидів). 

Для цього було використано методики [52‒55], які передбачають переведення 

натуральної форми витрат усіх видів ресурсів та господарськи цінної частини 

врожаю (огірків) в енергетичні еквіваленти за відповідними нормативами з 

урахуванням не тільки енергетичної цінності огірків, а й споживчої їх цінності, як 

це рекомендується робити для овочевих культур [55]. 

Визначення кількісного впливу зміни розміру енерговмісту отриманого з 

1 га посівів урожаю та додаткових витрат антропогенної енергії із розрахунку на 
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1 га посівної площі на відхилення коефіцієнта енергетичної ефективності 

виробництва за використання T. viride 017 у порівнянні із ШІФ та варіантом із 

застосуванням Превікуру ми провели на базі наступної двохфакторної 

детермінованої моделі: 

КЕЕ=ЕУ/ВЕ,  

де: КЕЕ – коефіцієнт біоенергетичної ефективності виробництва огірків; 

ЕУ – енерговміст урожаю огірків, МДж/га; 

ВЕ – витрати антропогенної енергії, МДж/га. 

Статистичні методи. Оцінку достовірності експериментальних даних, 

представлених у роботі, проводили розраховуючи середнє арифметичне (Xср.) і 

середнє квадратичне відхилення (SXср.) за рівня значущості <0,05. Аналіз 

проводили із застосуванням пакета програми Microsoft Office.  

 

2.3 Умови проведення вегетаційних і польових дослідів 

 

У вегетаційних дослідах використовували пластмасові вазони місткістю 

2,0 л. Кожний горщик наповнювали по 1800 г пропареного за температури  

70‒80°С протягом 50 хв грунту. Грунт дерново-середньопідзолистий пилувато-

супіщаний, який характеризувався такими агрохімічними показниками: вміст 

гумусу становив 1,02 %; азоту (за Корнфільдом) – 54,9 мг/кг; рухомих форм 

фосфору (за Кірсановим) – 110-120 мг P2O5, обмінного калію (за Кірсановим) – 

120-130 мг K2O на 1 кг грунту; pHсол. – 5,2, pHводна – 6,0; Ca – 5,8, Mg – 0,61 мг·екв 

на 100 г ґрунту. Насіння рослин огірків висівали на глибину 2,0 см по 8 шт. 

Горщики розміщували рендомізовано у вегетаційному будиночку. Після появи 

сходів рослини проріджували до 5 шт на горщик. Вологість ґрунту підтримували 

на рівні 60 % від повної вологоємності. Освітлення природне. Повторність 

досліду п’ятиразова.  

Методика польового досліду за штучного внесення фітопатогенів. 

Вивчення біологічної ефективності використання гриба T. viride 017 для захисту 

рослин огірків від акремоніозу проводили в 2016‒2018 рр. у польових дослідах. 



76 

Виконання польових дослідів проводили згідно [9, 12, 39, 56‒57]. Тип грунту: 

дерново-середньопідзолистий пилувато-супіщаний. Агрохімічні показники: вміст 

гумусу становив 1,02 %; азоту (за Корнфільдом) – 54,9 мг/кг; рухомих форм 

фосфору (за Кірсановим) – 110-120 мг P2O5, обмінного калію (за Кірсановим) – 

120‒130 мг K2O на 1 кг грунту; pHсол. – 5,2, pHводна – 6,0; Ca – 5,8, Mg – 0,61 мг·екв 

на 100 г ґрунту.  

Площа облікової ділянки 7 м2 [12]. Мінеральні добрива вносили в дозі 

N110P70K130. Внесення мінеральних добрив проводилось згідно розрахунку 

агрохімічних показників грунту і потреби рослин огірків. Для досліду був 

обраних чутливий до акремоніозу сорт огірків Ніжинський 12. Норма висіву 

насіння становила 6 кг/га (300 тис. насінин на 1 га). Глибина загортання 3 см. 

Ширина міжрядь ‒ 70 см [12]. Агротехніка вирощування – загальноприйнята для 

зони Полісся.  

Схема досліду:  

1. Без використання мікроорганізмів та хімічного фунгіцида (контроль);  

2. ШІФ (штучний інфекційний фон) ‒ внесення в грунт збудника 

захворювання огірків A. cucurbitacearum 502 з розрахунку 12,5 г/ 1 м.п.  

(Т = 1‒1,5*107 КУО);  

3. ШІФ + обробка насіння грибом-антагоністом T. viride 017  

(75 тис. КУО на 1 насінину);  

4. ШІФ + обприскування грунту хімічним фунгіцидом Превікур  

(3 мл/1м2) – згідно рекомендацій.  

За умов польового досліду було визначено схожість, виживаність, масу 

кореневої системи та урожайність рослин огірків. Проведено облік поширеності 

акремоніозу і розраховано біологічну ефективність передпосівної обробки насіння 

грибом T. viride 017 [39]. Повторність досліду чотириразова. 
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РОЗДІЛ 3 
КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНІ, ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ТА 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ACREMONIUM SP. 502 

 

Acremonium Link – це анаморфний рід порядку Hypocreales, який широко 

представлений в природі в різних екологічних нішах. Це досить гетерогенний рід, 

з бідною морфологією, що завдає певних труднощів в його ідентифікації і 

призводить до різних таксономічних конфузів [1]. Зокрема, дуже багато 

акремонійних грибів фігурують в наукових працях як гриби іншого роду ‒ 

Cephalosporium Corda. Основна частина грибів цього роду вже перейшла в рід 

Acremonium, проте по сьогоднішній день в базах даних Index Fungorum та 

MycoBank рід Cephalosporium є легітимним, а в Index Fungorum взагалі 

синонімічним Acremonium [1]. Тому надзвичайно важливо якомога детальніше і 

всебічно, використовуючи як морфолого-культуральні ознаки так і результати 

молекулярно-генетичних методів підійти до ідентифікації грибів роду 

Acremonium. 

 

3.1 Культурально-морфологічні ознаки Acremonium sp. 502 

 

Культурально-морфологічні ознаки Acremonium sp. 502 вивчали на сусло-

агарі (СА), агаризованому синтетичному середовищі Чапека (ЧА) та картопляно-

декстрозному агарі (КДА) (рис 3.1).  

Макроморфологічні ознаки Acremonium sp. 502 різняться залежно від умов і 

середовища культивування. 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. На ЧА формувались колонії з рідким, сланким міцелієм білого кольору. 

На зворотньому боці колонії мають радіальну зморшкуватість.  
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Рис. 3.1 Колонії Acremonium sp. 502 на поживних середовищах (7 діб):  

1 ‒ на картопляно-декстрозному агарі; 2 ‒ на агаризованому синтетичному 

середовищі Чапека; 3 ‒ на сусло-агарі 

 

Колонії Acremonium sp. 502 досить повільнорослі, на 10-ту добу в діаметрі 

не перевищували 33 мм (табл. 3.1). Ріст гриба на КДА є найшвидшим, приріст 

колонії за добу становить в середньому 3,15 мм; радіальна швидкість росту ‒ 

0,1375 ± 0,0011 мм/год. На ЧА приріст в діаметрі колоній сягав 2,88 мм; радіальна 

швидкість росту при цьому складала 0,1188 ± 0,0013 мм/год. На СА приріст в 

діаметрі колоній був найменшим (2,54 мм) і радіальна швидкість росту складала в 

середньому 0,1116 ± 0,004 мм/год.  

Таблиця 3.1 

Розмір колоній Acremonium sp. 502 на різних середовищах 

Поживне середовище 

Діаметр колонії, мм 

7 діб 10 діб 

Сусло-агар (СА) 20,17±0,17 26,75±0,11 

Синтетичне агаризоване 

середовище чапека (ЧА) 
17,08±0,08 28,50±0,32 

Картопляно-декстрозний 

агар (КДА) 
21,17±0,28 33,00±0,26 

 

Тому, виходячи з вищезазначеного, Acremonium sp. 502 за ростовою 

характеристикою можна віднести до групи повільнорослих грибів [2]. Також 
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відомо, що при вирощуванні іспанських і американських ізолятів  

A. cucurbitacearum Alfaro-Garcia, W. Gams et J. Garcia-Jimenez sp. nov. на 

мальтозному агарі (МА), вівсяному агарі (ВА), синтетичному поживному агарі 

(СПА) та картопляно-морквʼяному агарі (КМА) за температури 24‒27 °С розмір 

колоній був в схожому діапазоні. Зокрема, на 7-му добу культивування діаметр 

колоній становив 25‒33 мм [3]. Діаметр колоній іспанських ізолятів на 20-ту добу 

культивування на картопляно-декстрозному агарі (КДА) за температури 27 °С не 

перевищував 54 мм [4]. 

Для встановлення температурного оптимуму Acremonium sp. 502 інкубували 

за різних значень температури. Встановлено, що оптимальною для росту 

Acremonium sp. 502 є 26 °С (табл. 3.2), при цьому радіальна швидкість росту 

колоній становила 0,0903 ± 0,0011 мм/год. Втім, навіть температури 8 °С та 35 °С 

не були критичними для гриба, оскільки ріст міцелію при зазначених 

температурах не зупинявся, хоча і був дуже повільним. За результатами 

проведених досліджень Acremonium sp. 502 можна віднести до мезофілів. 

Температурний оптимум Acremonium sp. 502 є схожим до іспанських і 

американських ізолятів A. cucurbitacearum, який був в межах 24‒30 °С [3]. 

Таблиця 3.2  

Швидкість росту Acremonium sp. 502 за різних значень температури 

Температура, 

°С 

Діаметр колонії,  

мм (10 діб) 

Радіальна швидкість росту, 

мм/год. 

8 4,00 ± 0,11 0,0167 ± 0,0004 

10 5,50 ± 0,09 0,0208 ± 0,0010 

18 13,50 ± 0,11 0,0417 ± 0,0094 

26 22,00 ± 0,21 0,0903 ± 0,0011 

35 9,00 ± 0,15 0,0361 ± 0,0011 

 

При вивченні впливу показника кислотності середовища (рН) на ріст ізолята 

встановлено, що Acremonium sp. 502 на сусло-агарі розвивається в діапазоні рН 

від 3,5 до 12,0 (рис 3.2). Втім, зазначені показники кислотності не є лімітуючим 
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фактором. За показника рН ‒ 12,0 колонії мали рожево-коричневий колір, 

відмічалась відносно висока швидкість росту. З джерел літератури відомо, що 

телеоморфу акремоніовидних грибів дуже часто виділяють з солончаків з 

екстремально високим значенням рН [1]. Колонії за культивування на середовищі 

з показником рН 3,5 були білого кольору, зморшкуваті та мали низьку радіальну 

швидкість росту. 

 
Рис. 3.2 Колонії гриба Acremonium sp. 502 за різних значень рН: 

1 – рН 3,5; 2 – рН 4,5; 3 – рН 5,0; 4 – рН 6,0; 5 – рН 6,5; 6 – рН 7,0; 7 – рН 7,5;  

8 – рН 8,0; 9 – рН 8,5; 10 – рН 9,0; 11 – рН 9,5; 12 – рН 10,0; 13 – рН 10,5; 14 – рН 

11,0; 15 – рН 11,5; 16 – рН 12,0 

 

Встановлено, що оптимальний показник кислотності середовища для росту 

Acremonium sp. 502 ‒ слабколужний (рН 8,5), при цьому діаметр колонії на 10-ту 

добу становив 24,75 ± 0,14 мм (табл. 3.3), радіальна швидкість росту ‒ 0,103 

мм/год. 
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Таблиця 3.3  

Швидкість росту гриба Acremonium sp. 502 за різних значень рН 

Значення 

pH 

Діаметр колонії, мм 

(10 діб) 

Радіальна швидкість росту, 

мм/год 

3,5 12,83 ± 0,11 0,053 ± 0,0092 

4,5 15,22 ± 0,21 0,0634 ± 0,0008 

5,0 16,63 ± 0,16 0,0693 ± 0,0007 

6,0 20,25 ± 0,22 0,0844 ± 0,0009 

6,5 21,00 ± 0,00 0,0875 ± 0,0000 

7,0 23,06 ± 0,11 0,0961 ± 0,0004 

7,5 23,58 ± 0,20 0,0983 ± 0,0008 

8,0 24,00 ± 0,00 0,1000 ± 0,0000 

8,5 24,75 ± 0,14 0,1032 ± 0,0006 

9,0 23,94 ± 0,10 0,0998 ± 0,0004 

9,5 23,79 ± 0,18 0,0991 ± 0,0008 

10,0 23,08 ± 0,08 0,0962 ± 0,0004 

10,5 23,21 ± 0,09 0,0967 ± 0,0004 

11,0 21,91 ± 0,08 0,0914 ± 0,0004 

11,5 20,72 ± 0,17 0,0863 ± 0,0007 

12,0 14,67 ± 0,33 0,0611 ± 0,0014 

 

Відомо, що гриби роду Acremonium мають виражені ацидофільні 

властивості і здатні рости в середовищах, показник кислотності яких перевищує 

10,0 [5]. Nagaі дослідив рН-діапазон росту 8-ми ізолятів які відносились до 4 видів 

роду Acremonium. Він встановив, що всі ізоляти мали оптимальний показник 

кислотності вище 8,0, зокрема, гриби A. murorum та A. strictum мали оптимум рН ‒ 

9,0, гриб A. furcatum – 8,0 [6]. Інші дослідники показали широкий діапазон росту 

ізолятів Acremonium sp., рН середовища коливався в межах 4,0–11,0, з оптимумом 

8,0. Для одних грибів роду Acremonium він коливався в межах 7,0–10,0 або 5,0–
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11,0, для інших – 6,0–9,0 [7]. Відомо, що Acremonium sp., який характеризувався 

вираженими ацидофільними властивостями, не ріс за показників рН нижче 5,0 [6]. 

Отже, гриб Acremonium sp. 502 можна віднести до ацидотолерантних 

мікроорганізмів, тобто таких, які здатні рости та розвиватися в широких межах рН 

[8].  

Мікроморфологічний опис Acremonium sp. 502 проводили на 10-ту добу на 

КДА (рис. 3.3). Талом міцеліальний, міцелій септований. Фіаліди не галуджені, 

септовані, в основному прості та довгі (22,4×4,2–42,0×4,2 мкм), хромофілічні 

(інтенсивно забарвлюються) по всій довжині. Фіаліди розміщені на гіфальних 

нитках і мають базальну перегородку біля їх основи. З джерел літератури відомо, 

що довжина фіалід A. cucurbitacearum коливається в межах 22‒45 мкм, товщина 

біля базальної перегородки – 1,5‒2,0 мкм [3]. 

 
Рис. 3.3 Acremonium sp. 502 на картопляно – декстрозному агарі: 

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

 

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. На СА розмір конідій складав 

5,6×3,1–11,2×2,8 мкм, спороношення інтенсивне. На ЧА спороношення не 
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інтенсивне, розмір конідій становив 4,2×4,2–8,4×4,2 мкм. При цьому розмір 

конідій Acremonium sp. 502 був у межах розмірів іспанських і американських 

ізолятів A. cucurbitacearum, розміри яких були в межах  

4,5‒6,0 (‒7,5)×1,5‒2,5 (‒3,0) мкм [3].  

Склероції не спостерігали. Хламідоспори в 10-ти денній культурі були 

відсутні. Аероб. На рідкому середовищі гриб має вигляд плівки. Культуру гриба 

зберігали в пробірках на середовищі сусловий агар (4‒5 % сухих речовин) за 

температури 5 ± 2 °С. Суттєвих змін морфолого-культуральних характеристик 

гриба при зберіганні не виявлено. 

Отже, аналіз результатів проведених досліджень свідчить про 

варіабельність росту Acremonium sp. 502 залежно від складу живильного 

середовища, температурного режиму та рН середовища. Основуючись на 

морфолого-культуральні характеристики та фізіологічні особливості 

Acremonium sp. 502, можна припустити, що зазначений ізолят відноситься до виду 

Acremonium cucurbitacearum Alfaro-Garcia, W. Gams et J. Garcia-Jimenez. 

 

3.2 Фізіологічні фази росту Acremonium sp. 502 

 

Глибинне культивування грибів дає можливість за досить короткий 

проміжок часу отримати біологічні активні речовини, за рахунок створення 

оптимальних умов для доступу кисню і поживних речовин клітинами міцелію. В 

процесі культивування в рідкому середовищі між клітинами і поживним 

середовищем формується динамічна система прямих і зворотних звʼязків, в якій 

не тільки середовище впливає на клітину, а й клітина впливає на середовище, 

змінюючи її властивості за рахунок продукування вторинних метаболітів [9]. На 

рис. 3.4 зображено криву росту Acremonium sp. 502 в періодичній культурі.  

Ріст грибів на поживних середовищах дуже часто супроводжується зміною 

рН в бік підкислення або підлужування, при чому, ці два процеси можуть бути 

характерні для одного й того ж мікроорганізму, але на різних субстратах [2]. При 

вирощуванні Acremonium sp. 502 в глибинній культурі ми спостерігали майже 
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лінійну криву підлужування середовища, яка також тривала протягом всієї 

стаціонарної фази (до 14-ти діб) аж до досягнення рН середовища близько 8,5 

(рис. 3.5). Раніше ми встановили, що показник рН середовища 8,5 є оптимальним 

для росту Acremonium sp. 502. При подальшому культивуванні Acremonium sp. 502 

рН середовища в глибинній культурі залишалось незмінним. 

 
Рис. 3.4 Крива росту Acremonium sp. 502 за глибинного культивування 

 

 
Рис. 3.5 рН культуральної рідини Acremonium sp. 502 за глибинного 

культивування 
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З літературних джерел відомо, що при глибинному вирощуванні гриба 

 Polyporus tricholoma з різними концентраціями джерел вуглецю та рН було 

виявлено, що відбувається автокоригування рН середовища грибом до значення 

близького 5,5, незалежно від початкового показника рН та інших факторів. Також 

деякі гриби здатні до авторегулювання рН субстрату, стабілізуюючи його 

значення до оптимального для розвитку [10]. Для гриба Agaricus blazei 

збільшення рН середовища призводить до збільшення біомаси і накопичення 

полісахаридів з меншою молекулярною масою, а зниження рН навпаки – 

зменшення біомаси і накопичення полісахаридів з більшою молекулярною масою 

[11]. 

Отже, нами було встановлено, що при глибинному культивуванні 

Acremonium sp. 502 відбувається підлужування середовища до оптимального для 

росту (рН – 8,5). Стаціонарна фаза настає після 10-ти діб культивування в 

періодичній культурі. 

 

3.3 Молекулярно-генетична ідентифікація гриба Acremonium sp. 502 

 

Для підтвердження або відхилення висновків за результатами вивчення 

морфолого-культуральних ознак Acremonium sp. 502 і його ідентифікації, були 

проведені молекулярно-генетичні дослідження. Для Acremonium sp. 502 був 

отриманий ампліфікон довжиною 317 нп.  

Відомо, що для ідентифікації видів грибів використовуються внутрішні 

ділянки транскрибції (ITS) спейсерів ядерної рибосомальної РНК, які є найбільш 

репрезентативними для цартва Fungi.  

На рис. 3.6 відображено результати філогенетичного аналізу отриманого 

ампліфікона з ампліфіонами референс-штамів грибів роду Acremonium із бази 

даних GenBank. Поряд з Acremonium sp. 502 кластеризовані послідовності штамів 

A. cucurbitacearum і P. melonis, що дає підстави вважати штам Acremonium sp. 502 

близький до A. cucurbitacearum і P. melonis. 
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Рис. 3.6 Філогенетичне дерево звʼязків Acremonium sp. 502 з іншими 

представниками роду Acremonium, побудоване на основі нуклеотидних 

послідовностей гена 5.8S рРНК методом найближчого зв'язування  

(Neighbor Joining) та двопараметричної моделі Кімури 

Філогенетичний аналіз Acremonium sp. 502 з 44 ампліфіконами референс-

штамів із бази даних GenBank (рис. 3.7), з ідентичністю вище 97 % показав, що 

поряд з Acremonium sp. 502 кластеризовані послідовності штамів 

A. cucurbitacearum СА-1509, СА-0133 (США, Каліфорнія). 

Пошуки BLASTn в GenBank показали, що ITS послідовності 

Acremonium sp. 502 мали 99 % гомології з 19 ізолятами A. cucurbitacearum та 

Plectosphaerella melonis. Carlucci, Raimondo, Santos та Phillips у своєму 

дослідженні зазначають, що P. melonis є синонімом A. cucurbitacearum [12]. 

Також, встановлено 99 % гомології (1 нуклетидна заміна) з типовим штамом 

A. cucurbitacearum А-419.  
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Рис. 3.7 Філогенетичне дерево звʼязків Acremonium sp. 502 з 

A. cucurbitacearum  та P. melonis, побудоване на основі нуклеотидних 

послідовностей гена 5.8S рРНК методом найближчого зв'язування  

(Neighbor Joining) та двопараметричної моделі Кімури 
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Окрім того, морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні характеристики 

гриба Acremonium sp. 502 відповідають характеристикам A. cucurbitacearum, як 

показано нами раніше. 

З літератури відомо, що фітопатоген P. tabacinum (телеоморфа 

P. cucumerina) нагадує деякі види Acremonium, проте вони різняться 

телеоморфами та морфолого-культуральними особливостями (телеоморфа 

А. cucurbitacearum на сьогоднішній день невідома). Крім того, результати 

генетичних досліджень показали на вищу генетичну схожість A. cucurbitacearum з 

P. tabacinum ніж з іншими видами Acremonium [13‒14]. Філогенетичний аналіз, 

який базувався на 5.8S-ITS, показав, що A. cucurbitacearum є монофілетичним 

таксоном, більш тісно повʼязаним з P. cucumerina (92 %) ніж з іншими видами 

роду Acremonium (68‒72 %). Всі ізоляти A. cucurbitacearum утворили 

монофілетичну групу, а ізоляти P. cucumerina кластеризовані поблизу. Гриби 

A. strictum, A. charticola, A. sclerotigenum, A. kiliense та A. crotocinigenum значно 

відокремлені від A. cucurbitacearum [15]. 

Аналіз одержаних даних щодо морфолого-культуральних ознак, а також 

результати молекулярно-генетичного дослідження приналежності 

Acremonium sp. 502, свідчить про те, що зазначений штам належать до виду 

Acremonium cucurbitacearum Alfaro-Garcia, W. Gams et J. Garcia-Jimenez. 

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.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Аналіз результатів проведених досліджень свідчить про 

варіабельність росту Acremonium sp. 502 залежно від складу поживного 

середовища, температурного режиму та рН середовища. Основуючись на 

морфолого-культуральні характеристики та фізіологічні особливості  
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Acremonium sp. 502, зазначений ізолят віднесено до виду Acremonium 

cucurbitacearum Alfaro-Garcia, W. Gams et J. Garcia-Jimenez. 

2. Встановлено, що за глибинного культивування Acremonium sp. 502 

відбувається підлужування середовища до оптимального для росту (рН – 8,5). 

Стаціонарна фаза настає після 10-ти діб культивування в періодичній культурі. 

3. Аналіз одержаних даних щодо морфолого-культуральних ознак, а 

також результати молекулярно-генетичного дослідження приналежності 

Acremonium sp. 502, свідчить про те, що зазначений штам належать до виду  

Acremonium cucurbitacearum Alfaro-Garcia, W. Gams et J. Garcia-Jimenez. 

Основні положення даного розділу відображені у працях автора [16‒18]. 
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РОЗДІЛ 4 
ПАТОГЕННІСТЬ A.  CUCURВITACEARUM 502 ЩОДО РОСЛИН ОГІРКІВ 

 

Гриби займають провідне місце у патогенезі рослин. Підраховано, що серед 

усіх збудників хвороб сільськогосподарських культур більш ніж 80 % ‒ це гриби. 

Патогенні мікроорганізми, такі, як гемібіотрофи, біотрофи і деякі некротрофи 

здатні до ендофітного існування в рослині [1]. 

Strobel характеризує ендофітів наступним чином – це мікроорганізми, які 

існують в рослинах-хазяїнах весь або частину свого життєвого циклу [2]. 

Різноманітність взаємовідносин між ендофітом і рослиною-господарем різниться 

від мутуалізму до помірного патогенезу [3‒5]. Ендофіти мають структури схожі з 

патогенами і дуже часто ‒ одні і ті ж фактори вірулентності (токсини, ферменти), 

які необхідні мікроорганізму для колонізації тканин рослини-господаря і 

подолання механізмів захисту рослини. У разі ендофітії-мутуалізму рослина 

взмозі нейтралізувати детермінанти мікроорганізму, а патологічний процес 

виникає через неспроможність рослини повною мірою протистояти ефекторам 

ендофіта, що в свою чергу призводить до розбалансування імунної системи 

рослини [5].  

Відомо, що гриби роду Acremonium досить поширені ендофіти значної 

кількості рослин [6‒15]. Перехід від ендофітного до паразитичного способу життя 

показано для деяких грибів роду Acremonium [16]. Межа між ендофітією і 

паразитизмом досить тонка, тому, що будь-яка взаємодія включає конфлікт 

інтересів. Контакт розглядається як певний, досить ризикований звʼязок, за якого 

можна як отримати вигоду, так і понести певні втрати [11]. Випадки патогенності 

грибів зазначеного роду на різних рослинах описано тільки в останні декілька 

десятиліть. Зважаючи на те, що до використання молекулярно-генетичних методів 

досліджень досить часто помилково ідентифікували деяких представників роду 

Acremonium, плутаючи їх з грибами родів Fusarium, Verticillium та Phialophora 

[5, 12], явище паразитичного способу існування акремоніїв існувало і раніше.  
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Є думка, що мікроорганізми, які тривалий час ведуть ендофітний спосіб 

життя, втрачають здатність до статевого розмноження. Для ендосимбіонтів 

характерна тільки вертикальна передача генетичної інформації [11]. Цікаво, що 

телеоморфа A. cucurbitacearum до сих пір невідома. Це наштовхує на думку, що 

A. cucurbitacearum втратив її з переходом від сапротрофного до ендофітного 

способу існування. 

Зважаючи на вищезазначене, дослідження патогенності, вірулентності і 

спеціалізації грибів-ендофітів є надзвичайно актуальним, воно дає можливість 

розширити уявлення про патологічний процес, отримати знання екології нових 

фітопатогенів і впровадити екологічні стретегії обмеження росту і розвитку 

фітопатогенних мікроорганізмів.  

 

4.1 Колонізація і гістологічні зміни у кореневій системі рослин огірків 

уражених A. cucurbitacearum 502 

 

Штам A. cucurbitacearum 502 був виділений з рослин огірків сорту 

Корольок, які вирощувались в закритому грунті в скляних блокових теплицях і 

мали симптоми захворювання (рис. 4.1.а). Візуальні симптоми захворювання були 

відсутні аж до настання фази масового плодоношення рослин. В цей час 

спостерігали відмирання країв листової пластинки на нижніх ярусах рослини. 

Коренева система була уражена, найбільш пошкоджені були вторинні і третинні 

корені (рис. 4.1.б). Затримки росту чи розвитку рослин не спостерігали. 

Для підтвердження патогенності A. cucurbitacearum 502 щодо рослин огірків 

потрібно реізолювати гриб, керуючись постулатами Коха [17]. Для некротрофних 

патогенів, наприклад, таких, як гриби роду Fusarium, для зараження рослини 

потрібно тисячі спор на один проросток. Чим нижче ступінь паразитизма, тим 

більша кількість інфекційного матеріалу потрібно для зараження. Проте, 

підвищення ураження рослин при збільшенні інфекційного навантаження буде 

спостерігатися до тих пір, доки синтезовані спорами речовини будуть 

стимулювати їх проростання. В іншому випадку збільшення інфекційного 
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навантаження не тільки не буде стимулювати процес зараження, а й навпаки, буде 

пригнічувати його навіть до повної відсутності симптомів [18].  

 
Рис. 4.1 Уражені рослини огірків сорту Корольок в умовах закритого грунту, 

з яких ізольовано A. cucurbitacearum 502: а – прояв симптомів на надземній 

частині, б ‒ листок і корінь ураженої (ліворуч) і здорової (праворуч) рослин 

 

Для визначення вірулентності A. cucurbitacearum 502 насіння огірків сорту 

Кущовий обробляли суспензією гриба з навантаженням 250 тис., 500 тис., 1 млн. 

та 2 млн. КУО на одну насінину. На 28 добу з ураженої кореневої системи було 

зроблено висів на поживне середовище сусло – агар для виділення гриба в чисту 

культуру. Ураження кореневої системи спостерігали, починаючи з навантаження 

500 тис. КУО на одну насінину. Було встановлено, що A. cucurbitacearum 502 

локалізується в кореневій системі, в 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. 4.2.а). Розвиток симптомів починав проявлятися на нижніх 

ярусах листків. В гіпокотилі зʼявлялися коричневі вкраплення, згодом вони 

загрубівали. 
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Першим видимим симптомом ураженння рослин огірків 

A. cucurbitacearum 502 є утворення рожевих ділянок на поверхні кореневої 

системи за рахунок осадження суберину, що свідчить про її колонізацію 

фітопатогенами. Суберин – це речовина коркової тканини деяких рослин. 

Суберин є різновидом воску і захищає тканини рослин від негетивної дії 

фізичних, хімічних і біологічних факторів. Його особливістю є стійкість до 

гідролізуючих ферментів мікроорганізмів [19]. Подібні симптоми також описані 

для рослин динь, які уражувались A. cucurbitacearum в Іспанії [20].  

Уражені частини рослини не водянисті і не мацеровані. За сильного 

інфекційного навантаження сходи рослин огірків можуть гинути, при цьому 

спостерігається сильне ураження кореневої системи, головний корінь 

коричневого кольору, бічні корені деградовані (рис. 4.2.б). 

 

Рис. 4.2 Симптоми акремоніозу рослин огірків сорту Ніжинський 12: 

а – прояв симптомів на листках, б ‒ уражений корінь A. cucurbitacearum 502 

 

За умов польового досліду надземні симптоми акремоніозу з’являються 

через 6‒8 тижнів після появи сходів на стадії плодоношення (рис. 4.3), що 

обумовлено жорсткішими умовами зовнішнього середовища, які сповільнюють 

накопичення інфекційного матеріалу. В цей період рослини огірків 

характеризуються найбільшим попитом на воду, тому уражена коренева система 

невзмозі повною мірою забезпечити рослину вологою. Надземні симптоми 

уражених акремоніозом рослин огірків аналогічні, як за вирощування у 
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польовому, так і у вегетаційному досліді. Спостерігали пожовтіння країв листової 

пластинки на нижніх ярусах рослини (рис. 4.3.а) та коркування гіпокотиля  

(рис. 4.3.б). Оцінку ураження кореневої системи проводили в кінці вегетації. 

Ураження коливались від сильнодеградованої кореневої системи до помірного 

коричневіння (рис. 4.3.в). 

 

Рис. 4.3 Симптоми акремоніозу рослин огірків сорту Ніжинський 12 у 

відкритому грунті: а – прояв симптомів на листках, б ‒ ураження гіпокотиля,  

в ‒ уражений корінь, г ‒ здорова (ліворуч) і уражена А. cucurbitacearum 502 

коренева системи (праворуч) 

 

Внесення A. cucurbitacearum 502 у грунт достовірно знижує польову 

схожість рослин (рис. 4.4). Так, в середньому, за 3 роки досліджень, польова 

схожість в контрольному варіанті складала 34 %, тоді як в варіанті зі штучним 

інфекційним фоном цей показник знизився до 19 %, що в 1,8 раз менше порівняно 

з контролем. Потужність проростання насіння рослин родини Cucurbitaceae 
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залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх чинників. Непродуктивність 

проростання в основному повʼязана з температурою, газообміном, водним 

режимом, а також дією фітогормональних речовин, які беруть участь у 

регулюванні процесів проростання насіння. Втрата здатності до проростання ‒ це 

остаточний прояв пошкодження насіння [21]. Фітопатогенні мікроорганізми, які 

уражуюють рослини на стадії сходів шкідливі ще й тим, що ослаблюють рослину і 

дозволяють іншим фітопатогенам проникнути всередину і спричинювати 

патологічний процес.  

Показник виживаності рослин огірків, які вирощувались на штучному 

інфекційному фоні фітопатогенного гриба A. cucurbitacearum 502 (рис. 4.4) 

складав 59 %, тоді як в контрольному варіанті ‒ 70 %. Поширення акремоніозу 

(рис. 4.4) досліджували в кінці вегетації, оскільки A. cucurbitacearum 502 є 

повільнорослим і основні симптоми захворювання проявляються через 6‒8 тижнів 

після висіву насіння, у фазу масового плодоношення. В варіанті з ШІФ частка 

уражених рослин складала 35 %.  

 
Рис. 4.4 Вплив A. cucurbitacearum 502 на рослини огірків сорту 

Ніжинський 12 (польові досліди) 

 

Отже нами показано, що A. cucurbitacearum 502 є патогенним щодо рослин 

огірків. Виявлено його органотропну спеціалізацію. Встановлено, що гриб 
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локалізується в кореневій системі, кореневій шийці та гіпокотилі. Наявності його 

на інших частинах рослини не виявлено. Спостерігали гибель сходів рослин. 

Надземні симптоми у вегетаційному досліді проявляються у фазах формування 

бічних пагонів і цвітіння, у польовому досліді ‒ у фази цвітіння і початок 

плодоношення, залежно від умов навколишнього середовища. 

Патологічний процес завжди супроводжується виникненням симптомів 

захворювання. Це не тільки візуальні, а й ультраструктурні прояви [22]. Тому 

актуальним є дослідження гістотропної локалізації патогенів, знання якої 

дозволить більш детально описати екологію фітопатогена і механізм його впливу 

на рослину.  

Для дослідження анатомо-гістологічних змін кореневої системи рослини 

огірків вирощували в умовах вегетаційного досліду протягом 6 тижнів на штучно 

створеному інфекційному фоні A. cucurbitacearum 502. Через 6 тижнів 

вирощування рослин на інфікованому грунті клітини кортикальної тканини мали 

спотворений вигляд (рис. 4.5).  

 
Рис. 4.5 Повздовжній зріз головного кореня рослин огірка ураженого  

А. cucurbitacearum 502: червона стрілка вказує на уражені клітини тканин 

кортекса (×100) 
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Вираженої колонізації провідних тканин не спостерігали, проте почали 

утворюватися калюси на внутрішній поверхні судин ксилеми (рис. 4.6.а), які 

мають вигляд новоутворень з недиференційованих клітин паренхіми, що 

зʼявляються шляхом неорганізованого поділу клітин. Такі утворення спостерігали 

у коренях рослин уражених грибами Phaemoniella chlamydospora,  

Phaeoacremonium sp. [23] і A. cucurbitacearum [20].  

Етіологія утворення калюсів досить неоднозначна і дискусійна. Проте 

відомо, що зазначені структури знижують надходження води до рослини за умов 

високого попиту на вологу, що може бути причиною їх знесилення [20, 24]. 

Зазначають, що утворення калюсів є захисною реакцією рослини на механічне 

пошкодження, яке супроводжується стимулюванням ризогенезу [25], що нами і 

було відмічено. Також калюси можуть утворюватись за порушеного балансу 

речовин фітогормональної природи, зокрема ауксинів та цитокінінів. Калюсні 

клітини характеризуюються підвищеною хромосомною нестабільністю [26]. 

В уражених тканинах кореня рослин огірків виявлено мікросклероції 

(рис. 4.6.б), які повністю заповнюють клітину рослини-хазяїна, що за 

несприятливих умов зовнішнього середовища підвищує виживаність 

мікроорганізма в грунті [12, 27]. 

 
Рис. 4.6 Поперечний зріз тканин кореня огірка ураженого  

A. cucurbitacearum 502: а ‒ червоні стрілки вказують на калюси утворені на 

внутрішній поверхні судин ксилеми (×200); б ‒ мікросклероції гриба в тканинах 

кореня рослин огірків (×400) 
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A. cucurbitacearum 502 щільно колонізував паренхіматозну та епідермальну 

тканини кореня (рис. 4.7). Гіфи мали різну товщину і спостерігались не тільки в 

міжклітинниках, а й всередині клітин, утворюючи внутрішньоклітинний міцелій 

(рис. 4.8).  

 
Рис. 4.7 Ріст міцелію A. cucurbitacearum 502 в тканинах кореневої системи 

рослин огірків (×900) 
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Рис. 4.8 Структури A. cucurbitacearum 502 в тканинах кореня рослин огірків: 

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

 

Явище ендофітії в патогенезі характерне для біотрофних і гемібіотрофних 

мікроорганізмів. Також зʼявляються відомості про коротку біотрофну фазу 

існування деяких некротрофів [1]. Наприклад, відомо, що гриби родів Fusarium, 

Aspergillus і Alternaria, які частіш за все згадують як факультативні некротрофні 

паразити, за певних умов змінюють тип живлення на біотрофний, причому на 

початкових етапах взаємодії з рослинами вони проникають у тканини рослини-

хазяїна і ведуть ендофітний спосіб життя, не викликаючи симптомів 

захворювання. Для одних грибів – ендофітія це обовʼязкова умова виживання, для 

інших – стадія життєвого циклу, а для третіх – один із можливих способів 

існування [12].  

Перехід від ендофітного до паразитичного існування грибів обумовлюється 

активним розвитком грибного міцелію всередині тканин рослини-хазяїна [11], що 

в свою чергу супроводжуються синтезом вторинних метаболітів гриба, які і 

будуть виступати детермінантами хвороби або факторами патогенності та 

визначати розвиток патологічного процесу [22].  

Фітопатогенні гриби, які розвиваються в рослині ендофітно, перш за все 

колонізують міжклітинний простір, і тільки деякі з них здатні проникати 
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всередину клітин. Для проникнення у клітини рослин-хазяїв гриби продукують 

симпластичні (внутрішньоклітинні) ефектори. Раніше, вважалося, що гаусторії 

біотрофів беруть участь у живленні, проте було встановлено, що ці структури 

секретують метаболіти паразита в клітини, тим самим впливаючи на метаболізм 

рослини-хазяїна [28].  

На рис. 4.9 видно структури гриба всередині клітини, а також поряд 

некротичні клітини кореня, які вказують на синтез гідролітичних ферментів 

грибом, що забезпечують деградацію клітин (рис. 4.10). 

Таким чином нами показано, що A. cucurbitacearum 502 здатний проникати 

у тканини кореня рослин, утворюючи внутрішньоклітинний міцелій. Уражуються, 

в основному, тканини кортекса (епідермальна і паренхіматозна). Провідні тканини 

(ксилема і флоема) не колонізуються, що говорить про неможливість закупорки 

судин рослин і вказує на вплив метаболітів гриба на рослини, які і обумовлюють 

процес патогенезу. 

 
Рис. 4.9 Заселення грибом A. cucurbitacearum 502 кореня рослин огірків, що 

призводить до некрозу тканин: а – гіфи, б – конідієносець, в – конідії.  

Червоною стрілкою показана мацерована клітинна стінка (×900) 
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Рис. 4.10 Лізис клітин кореня рослин огірка ураженого  

А. cucurbitacearum 502 (×900) 

 

4.2 Чутливість рослин огірків різних сортів щодо A. cucurbitacearum 502 

 

Фітопатогенні мікроорганізми характеризуються відповідною 

спеціалізацією, тобто приуроченістю до рослин-хазяїв певної такосономічної 

одиниці. Вважається, що чим вище ступінь паразитизму, тим вузчий спектр 

рослин-хазяїв. Для визначення чутливості рослин огірків різних сортів до  

A. cucurbitacearum 502 було закладено вегетаційний дослід. Рослини вирощували 

протягом 8 тижнів.  

Всі досліджувані сорти рослин огірків (Ніжинський 12, Льоша, 

Журавльонок, Конкурент і Роднічок) були дуже чутливі на стадії появи двох 

справжніх листків (через 2 тижні після висіву насіння у грунт). На рис. 4.11 

зображено фото сильноураженої кореневої системи рослин огірків сорту 

Ніжинський 12. Зокрема, бічні корені були деградовані, головний корінь був 

коричневого кольору. Ураження кореневої системи рослин інших сортів наведено 

у додатках А‒Г.  
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Рис. 4.11 Ураженість коренів рослин огірків сорту Ніжинський 12  

A. cucurbitacearum 502 (2 тижні): К – контрольні, ШІФ ‒ уражені 

 

У рослин огірків сортів Журавльонок, Конкурент і Роднічок спостерігали 

появу додаткових коренів над місцем ураження (додаток Б‒Г). У сортів 

Ніжинський 12 і Льоша додаткових коренів було дуже мало або взагалі були 

відсутні. Дані вегетаційного досліду свідчать, що сорти Журавльонок, Конкурент 

і Роднічок швидше включають механізми захисту від кореневих патогенів і 

активують процес регенерації кореневої системи у порівнянні з сортами 

Ніжинський 12 і Льоша. Garcia-Jimеnez і Iglesias зазначають [29‒30], що 

утворення додаткових коренів – це захисна реакція рослини на пошкодження і 

активніше проходить у стійких видів або сортів. Так, у стійкого до акремоніозу 

сорту мускусної дині Pat 81 спостерагіли більшу кількість додаткових коренів, які 

відходили від гіпокотиля над місцем ураження. Також коренева система у Pat 81 

була більш розвинена і розгалуджена у порівнянні з чутливими сортами [30‒31].  

Цікаво, що навіть за сильного ураження кореневої системи надземні 

симптоми захворювання через 14 діб були відсутні. Проте, сорти Ніжинський 12 і 

Льоша були дещо нижчими у порівнянні з контролем. Поширення захворювання 
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для сортів Журавльонок, Конкурент і Роднічок було 50 %, для сортів Ніжинський 

12 і Льоша ‒ 60 і 80 % відповідно. З літератури відомо, що досягнути 100 % 

поширення захворюваності неможливо навіть за високої щільності інфекційного 

матеріалу за рахунок стійкості частини популяції рослин [32].  

Отримані результати узгоджуються з дослідженнями американських та 

іспанських ізолятів A. cucurbitacearum, в яких зазначають, що патоген найбільшої 

шкоди завдає кореням рослин на початкових стадіях росту і розвитку [20, 33]. 

Молоді проростки мають низьку стійкість до інфекції, оскільки в їхніх нещодавно 

сформованих тканинах відсутні деякі механізми опору, які існують у рослинах на 

більш пізніх стадіях розвитку [20, 34]. 

Рослини огірків сортів Ніжинський 12 і Льоша через 28 діб демонстрували 

схожу тенденцію ‒ у них спостерігали дещо збіднену кореневу систему, незначне 

ураження головного і бічних коренів. Найбільш уражена була коренева шийка, 

яка була коричневого кольору. Bruton з співавторами, досліджуючи американські 

ізоляти A. cucurbitacearum, також зазначали, що сприйнятливими до акремоніозу є 

тільки окремі ділянки кореня, а саме коренева шийка [35‒36], в той час, як 

J. Garsia-Jimenez, досліджуючи іспанські ізоляти, відмітив, що найбільш уражався 

гіпокотиль [37]. Отримані нами результати узгоджуються з результатами 

досліджень американських ізолятів A. cucurbitacearum.  

Надземні симптоми захворювання у польовому досліді почали проявлятися 

на стадії цвітіння-початок плодоношення (через 6‒8 тижнів після висіву насіння у 

грунт). На рис.4.12 зображено фото рослин огірків Ніжинський 12 через 2 місяця 

(8 тижнів). Фото рослин інших сортів наведено у додатках А‒Г.  

Спостерігали вертикальний прояв симптомів, зокрема, відмирання країв 

листової пластинки на нижніх ярусах рослини. Як і через 4 тижня, спостерігали 

незначне ураження кореневої системи, а саме кореневої шийки, хоча відомо, що 

гриб A. cucurbitacearum 502 повністю колонізує її. Цей факт свідчить на користь 

перехідного типу трофності гриба, а саме гемібіотрофного. 
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Рис. 4.12 Чутливість рослин огірків сорту Ніжинський 12 до 

A. cucurbitacearum 502 (8 тижнів) 

 

Рослини огірків сортів Журавльонок, Конкурент і Роднічок, у яких 

спостерігали активацію регенерації кореневої системи, були вищими у порівнянні 

з контрольними рослинами. Відомо, що багато паразитичних грибів маскуються 

під мутуалістів, вони спочатку стимулюють ріст рослини-хазяїна, при цьому 

штучно інфіковані рослини виглядають більш зеленими та здоровими, а вже потім 

проявляються ураження і навіть загибель рослин [11, 38‒39]. Такий прояв 

характерний для біотрофів і гемібіотрофів. В численних дослідженнях 

зазначається, що мікроорганізми, ендофітні для одних рослин, можуть бути 

патогенами для інших [5, 40]. Так, спектр рослин-господарів A. cucurbitacearum 

обмежений. Гриб патогенний лише для рослин родини Cucurbitaceae, проте дуже 

часто виділяється з рослин інших родин [37, 41]. A. cucurbitacearum здатний до 

обмеженої колонізації коренів деяких дводольних рослин родин Asteraceae, 

Fabaceae, Malvaceae, Poaceae і Solanaceae, проявляючи себе як ендофіт [42].  

Покращення росту і розвитку інокульованих рослин може бути обумовлене 

синтезом фітогормональних сполук, які стимулюють процеси онтогенезу на 

початкових етапах росту міцелію в рослині, проте подальший розвиток гриба в 



113 

тканинах рослини-хазяїна супроводжується надлишком фітогормонів, їх 

розбалансуванням, що і зумовлює пришвидшення старіння листя, яке 

спостерігали після 8 тижнів вирощування рослин. Одним із таких фітогормонів, 

який пришвидшує старіння листя є етилен. Тому актуальним є дослідити 

здатність A. cucurbitacearum 502 до біосинтезу зазначеного фітогормону. Ефект 

вакцинації у даному випадку виключений, оскільки у вакцинованих рослинах 

процеси старіння рослин проходили б повільніше, ніж у контрольних рослин.  

Не було зафіксовано реакції надчутливості рослин огірків до  

A. cucurbitacearum 502, що обумовлюється сталістю умов зовнішнього 

середовища та відсутністю стресорів (нестача вологи та високі температури) від 

яких залежить процес патогенезу за факультативного паразитизму. Відомо, що 

досить часто фітопатогенні гриби колонізують тканини рослин-господарів, не 

викликаючи симптомів захворювання, що показано для патогенних грибів роду 

Colletotrichum. Яким чином проявить себе гриб залежить як від фізіологічних 

особливостей рослини, так і від умов навколишнього середовища [43]. 

Armengol, досліджуючи чутливість рослин родини Cucurbitaceae до 

іспанських ізолятів A. cucurbitacearum, встановив, що рослини огірків 

коливаються від стійких до високосприйнятливих, хоча у польових умовах 

рослини огірків менш уражуються акремоніозом, аніж рослини динь з таким 

самим рівнем сприйнятливості [42]. Bruton, в свою чергу, вивчаючи патогенність 

американських ізолятів A. cucurbitacearum, відніс рослини огірків до групи 

високостійких. Серед представників родини Гарбузових не було виявлено рослин 

з високим рівнем чутливості щодо американських ізолятів [35]. Філогенетичні 

дослідження іспанських і американських ізолятів показують їх 

близькоспорідненість, проте реакція рослин на дію патогенів відрізняється. 

Armengol і Bruton зазначають, що вирішальним фактором у розвитку 

патологічного процесу є умови навколишнього середовища, які відрізняються в 

Іспанії та США [44‒45]. 

Отже, нами було встановлено, що рослини огірків сортів Ніжинський 12, 

Льоша, Журавльонок, Конкурент і Роднічок різняться по чутливості щодо гриба 
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A. cucurbitacearum 502, зокрема найбільш уражалися сорти Ніжинський 12 і 

Льоша. Ураження кореневої системи спостерігали уже після 2 тижнів 

вирощування рослин на інфікованому грунті, прояв надземних симптомів, в 

основному, на стадії цвітіння-плодоношення, а саме, через 8 тижнів.  

Висновки до розділу 4 

 

1. Підтверджено патогенність A. cucurbitacearum 502 щодо рослин 

огірків. Виявлено його органотропну спеціалізацію. Встановлено, що гриб 

локалізується в кореневій системі, кореневій шийці та гіпокотилі.  

2. Показано здатність A. cucurbitacearum 502 проникати в тканини 

кореня рослин, утворюючи внутрішньоклітинний міцелій. Уражуються, в 

основному, тканини кортекса (епідермальна і паренхіматозна). Провідні тканини 

(ксилема і флоема) не колонізуються.  

3. Досліджена чутливість рослин огірків різних сортів щодо гриба  

A. cucurbitacearum 502. Найбільш чутливими виявилися сорти Ніжинський 12 і 

Льоша. 

Основні положення даного розділу відображені у працях автора [46‒48]. 
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РОЗДІЛ 5 

МЕТАБОЛІТИ A.  CUCURTITACEARUM ТА ЇХ РОЛЬ У  

ПАТОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Метаболіти патогенів займають провідне місце в ініціації і розвитку 

патологічного процесу. На перших етапах атаки патогени посилають рослинам-

хазяївам хімічні сигнали і вступають у так званий «молекулярний діалог», мета 

якого полягає у проникненні всередину рослинного організму, пригніченні 

захисних реакцій і живленні вмістом клітин [1‒2]. Для цього патогени синтезують 

хімічні сполуки різної біологічної дії. Зокрема, для розкладання клітинних 

покривів рослин, проникнення всередину і використання вмісту клітини як 

джерела енергії фітопатогени, в основному, синтезуюють целюлази, пектинази, 

ксиланази, геміцелюлази та ін. Проникнувши всередину рослини-хазяїнв вони 

синтезують цитотоксичні речовини, які або вбивають клітину рослин-господарів, 

або блокують захисні реакції клітин рослин. Не викликає сумніву і роль 

фітогомональних сполук у патогенезі [1‒2]. Також, відома здатність патогенів до 

продукування сполук, які підвищуюють «комфортне» існування, розмноження і 

поширення їх у рослині [1].  

Процес патогенезу ініціюють первинні детермінанти, які виступають 

факторами патогенності і обумовлюють спроможность мікроорганізму викликати 

симптоми захворювання. Вторинні детермінанти наступними включаються у цей 

процес і забезпечуюють вірулентність патогена. Від кількості вторинних 

детермінантів залежить ступінь ураження рослини. Токсини, ферменти, 

фітогормони та інші складні речовини, які високоспецифічно взаємодіють з 

речовинами рослини-хазяїна можуть бути як факторами патогенності, так і 

вірулентності. Також, один і той метаболіт може виступати і первинним і 

вторинним детермінантом захворювання [3]. Зважаючи на вищезазначене, 

дослідження ролі метаболітів фітопатогенів у рослинно-мікробних взаємодіях є 

необхідною умовою зʼясування механізму патологічного процесу.  
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5.1Здатність A. cucurbitacearum 502 до синтезу фіто-, цито- та 

генотоксичних речовин 

 

Патогенність і вірулентність некротрофних патогенів зумовлена синтезом 

фітотоксинів, які відіграють важливу роль як у вторгненні, так і в динаміці 

патологічного процесу [3‒4]. Відомо, що токсичними вважаються мікроорганізми, 

які пригнічують схожість насіння чи ріст проростків і коренів не менш, ніж на 

30 % [5]. Визначення здатності грибів продукувати фітотоксичні речовини є 

важливою складовою визначення їх впливу на рослин [6]. 

Біометричні показники кореневої системи огірка посівного (Cucumis 

sativus L.) за дії культуральної рідини A. cucurbitacearum 502 (КР), отриманої 

шляхом вирощування гриба протягом 10 діб на рідкому суслі і розбавленої у 10 і 

100 раз, представлені у додатку Д. З наведених результатів видно, що довжина 

коренів огірка посівного за дії КР гриба A. cucurbitacearum 502 не відрізняється 

від позитивного контролю (поживного середовища). Також спостерігали 

інгібуючу дію поживного середовища (сусла, розбавленого у 10 і 100 раз) у 

порівнянні з контрольним варіантом (водою) на 39 і 20 % відповідно. 

Проростки крес-салату (Lepidium sativum L.) виявились більш чутливими 

(додаток Д). Спостерігали стимулювання довжини коренів системи на 54 і 41 % за 

присутності КР гриба A. cucurbitacearum 502, розбавленої у 10 і 100 раз 

відповідно. Зафіксовано незначне інгібування надземної частини рослин за дії 

культуральної рідини гриба, розбавленої у 100 раз (18 %). Інгібуюча дія 

середовища на корені проявлялась і на цій тест-культурі. У звʼязку з тим, що 

вплив вторинних метаболітів гриба на тест-рослини може маскувати інгібуюча дія 

середовища, нами було досліджено вплив культуральної рідини гриба, отриманої 

шляхом його вирощування на синтетичному середовищі Ролена-Тома. 

Вплив культуральної рідини A. cucurbitacearum 502, вирощеного на 

синтетичному середовищі Ролена-Тома протягом 10 діб, на тест-культури 

представлено в додатку Д. Отримані дані свідчать про відсутність фітотоксичного 

ефекту культуральної рідини гриба A. cucurbitacearum 502, розбавленої у 100 та 
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1000 разів щодо коренів огірка посівного та цибулі ріпчастої. Не спостерігали 

також і її стимулюючої дії на тест-рослинах. 

Аналогічно, як у попередньому варіанті, проростки крес-салату виявились 

більш чутливими до дії культуральної рідини A. cucurbitacearum 502. КР 

розбавлена у 100 раз проявила незначну інгібуючу дію на проростки (10 %) і 

корені (10 %), а у розведенні 1:1000 стимулювала ризогенез на 30 %. 

Отримані результати вказують на наявність рістрегулювальних речовин у 

КР гриба. У попередньому розділі нами показано утворення калюсів на 

внутрішній поверхні судин ксилеми рослин огірків за їх ураження грибом 

A. cucurbitacearum 502, що можна пояснити дією рістрегулювальних речовин.  

Цитотоксичність КР оцінювали за допомогою Allium-test. Результати 

дослідження цитогенетичних показників кореневої меристеми цибулі ріпчастої за 

впливу КР A. cucurbitacearum 502 наведено в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

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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Одержані дані вказують на недостовірні зміни мітотичного індексу за дії КР 

A. cucurbitacearum 502, розбавленої у співвідношенні 1:100 і 1:1000.  

Профазний індекс за впливу КР розбавленої у співвідношенні 1:100 

зменшився в 1,7 разів, а в розведенні 1:1000 не змінився порівняно з контролем 

(рис. 5.1). КР A. cucurbitacearum 502 розбавлена у співвідношенні 1:100 та 1:1000 

сприяла збільшенню кількості клітин, які знаходяться на стадії метафази у 1,3 та у 

1,4 рази відповідно (рис. 5.1). Накопичення великої кількості метафазних клітин є 

наслідком затримки каріокінезу на цій стадії та пов’язано із порушенням функції 

веретена поділу [7].  

Значно збільшилась кількість клітин на стадії анафази за впливу 

КР A. cucurbitacearum 502, розбавленої у співвідношенні 1:100 (2,1 рази порівняно 

з позитивним контролем) (рис. 5.1). Кількість клітин на стадії телофази 

збільшилась у 1,8 (КР 1:100) та 1,2 (КР 1:1000) рази (рис. 5.1). Затримка 

мітотичного поділу на цій стадії вказує на порушення процесу формування 

фрагмопласту [7].  

 
Рис. 5.1 Вплив культуральної рідини A. cucurbitacearum 502 на відносну 

тривалість фаз мітозу в кореневій меристемі цибулі 
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Сполуки, які здатні змінювати відносну тривалість фаз мітозу, втручаються 

або в метаболізм пуринів, або в метаболізм речовин, що визначають розвиток і 

формування клітинного апарату поділу і індукують мутагенну відповідь [8].  

За використання методу ана-телофазного аналізу перевірено здатність КР 

A. cucurbitacearum 502 індукувати аберації в клітинах кореневої меристеми цибулі 

на стадії анафази та телофази. Одержані результати наведено на рис. 5.2.  

 
Рис. 5.2 Частота аберантних ана-телофаз в клітинах кореневої меристеми 

Allium cepa L. за впливу культуральної рідини A. cucurbitacearum 502 

 

Встановлено, що в контролі частота аберантних ана-телофаз становить 

3,2 %, що відповідає нормативному значенню Ч (частота аберантних ана-телофаз) 

в нормальних умовах для рослини. Частоти аберантних ана-телофаз в апікальних 

меристемах первинних корінців за впливу КР гриба A. cucurbitacearum 502 

розведеної у співвідношенні 1:100 та 1:1000 становлять 5,0 % та 2,2 % відповідно. 

При цьому частоти аберантних ана-телофаз знаходяться в межах нормативного 

значення Ч для нормальних умов вирощування тест-об’єкту (7 %).  

Синтез фітотоксичних речовин ‒ характерна риса некротрофних патогенів, 

яка і зумовлює широкий спектр рослин-хазяїв. Токсини впливають на рослину 

дистанційно і дозволяють патогенам не адаптуватися під метаболізм рослини. 
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Патогени, які ведуть ендофітний спосіб існування, такі як гемібіотрофи і 

біотрофи, не здатні до синтезу токсичних речовин. Проте, відомо, що багато з них 

продукують супресори-імпендини, які пригнічуюють стійкість і дозволяють 

патогенам існувати всередині рослини-хазяїна [1, 9]. Терміном «імпендини» 

прийнято позначати нетоксичні речовини бактеріального походження, які здатні 

пригнічувати протиінфекційні механізми захисту рослини-хазяїна [1]. Відомо, що 

супредини затримують процес експресії мРНК фенілаланін-амоній-ліази 

(ФАЛ) [10], яка бере участь у активації фітоімунітету рослин [11].  

Таким чином, нами встановлено, що культуральна рідина 

A. cucurbitacearum 502 у розведенні 1:10, 1:100 та 1:1000 не проявляє 

фітотоксичної активності щодо огірка посівного, цибулі ріпчастої та крес-салату 

та не змінює проліферативну активність клітин апікальної меристеми первинних 

корінців цибулі ріпчастої, але порушує динаміку клітинного циклу, стимулюючи 

метафазу, анафазу (культуральна рідина A. cucurbitacearum 502 в розведенні 

1:100) та телофазу. Спостерігається незначне стимулювання ризогенезу рослин 

крес-салату за впливу культуральної рідини гриба, що свідчить про наявність в 

ній речовин фітогормональної природи.  

 

5.2Целюлазна активність A. cucurbitacearum 502 

 

Патогенні гриби здатні синтезувати значну кількість гідролітичних 

ферментів (целюлази, пектинази, глюканази, протеази та ін.), які дозволяють їм 

розчепити складні полімерні молекули тканин рослин-хазяїв, проникнути 

всередину і транспортувати поживні речовини в клітини паразита [1]. Зокрема, 

продукування целюлазних ферментів є важливим фактором у розвитку 

патологічного процесу, так як одним із основних полісахаридів, які утворюють 

клітинну стінку рослин, є целюлоза. Для її розчеплення патогени продукують 

комплекс целюлозолітичних ферментів: екзо-, ендо- та β-глюкозидази.  

Для патогенних мікроорганізмів, які здатні до ендофітії (біотрофів, 

гемібіотрофів) целюлази будуть ініціювати процес патогенезу і виконувати роль 
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факторів патогенності, допомогаючи їм проникнути всередину рослини-хазяїна, 

тоді як для інших (некротрофів) ‒ вони будуть виступати факторами 

вірулентності, від кількості яких і буде залежити агресивність штама.  

Важлива роль целюлазних ферментів у патогенезі гриба Cephalosporium 

acremonium Сorda, який викликає кореневу гниль рослин кукурудзи. Так, 

патогенність гриба і втрати врожаю корелюють із синтезом гідролітичних 

ферментів, у тому числі і целюлаз [12]. 

Залежність загальної целюлазної активності A. cucurbitacearum 502 від рН 

середовища представлена на рис. 5.3.  

 
Примітка: * ‒ за одиницю активності приймали таку кількість фермента, яка за 60 хв дії утворює 1 мг редукуючих 
цукрів. 

 

Рис. 5.3 Загальна целюлазна активність гриба A. cucurbitacearum 502 за 

різних значень рН 

 

Максимальна целюлазна активність була зафіксована через 6 тижнів 

культивування (за рН середовища 8,5) і становила 1,95 ± 0,11 од/мл. При 

вирощуванні A. cucurbitacearum 502 на середовищах з показниками рН 5,5 та 7,0 

цей показник був значно нижчим. Необхідно зазначити, що у контрольних зразках 

також фіксували незначну целюлазну активність (0,43 ± 0,05 од/мл) внаслідок 

руйнації фільтрувального паперу за впливу рН середовища. Дані літератури 
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свідчать, що такі гриби, як Aspergillus flavipes (Bainier &R. Sartory) Thom & Church 

та F. oxysporum Schltdl., мають подібну загальну целюлозолітичну активність – 2,0 

та 1,0 од/мл відповідно [13]. 

На початковому етапі гідролізу целюлози до глюкози беруть участь ендо- та 

екзоглюкозидази, які діють синергічно. Наявність екзоглюкозидази в 

культуральній рідині гриба є свідченням того, що він здатний деградувати 

кристалічну форму целюлози. Більшість грибів не проявляють екзоглюкозидазну 

активність і здатні гідролізувати тільки аморфні форми целюлози [14]. Одержані 

нами дані свідчать, що найвища екзоглюканазна активність 

A. cucurbitacearum 502 реєструвалась через 6 тижнів культивування і становила 

3,23 ± 0,02 од/мл (рис. 5.4). При вирощуванні A. cucurbitacearum 502 на 

середовищах з показниками рН 5,5 та 7,0 цей показник був значно нижчим. В 

контрольних зразках також виявлена екзоглюкозидазна активність, яка складала 

0,73 ± 0,07 од/мл. 

 
Примітка: * ‒ за одиницю активності приймали таку кількість фермента, яка за 60 хв дії утворює 1 мг редукуючих 
цукрів. 

 

Рис. 5.4 Екзоглюканазна активність гриба A. cucurbitacearum 502 за різних 

значень рН 
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Так, з даних літератури відомо, що екзоглюканазна активність гриба 

С. cochliodes 3250, який є ендофітом деяких культурних рослин, значно нижча 

(0,67 од/мл на 9-ту добу) у порівнянні з A. cucurbitacearum 502 [15], що свідчить 

про важливу роль зазначеного фермента у патогенезі акремоніозу. 

Ендоглюканази забезпечують гідроліз аморфної целюлози до целобіози. 

Найвища кількість редукуючих цукрів була виявлена через 6 тижнів 

культивування, при цьому ендоглюканазна активність становила 

2,85 ± 0,21 од/мл. При вирощуванні A. cucurbitacearum 502 на середовищах з 

показниками рН 5,5 та 7,0 цей показник був значно нижчим (рис. 5.5). В 

контрольних зразках ендоглюканазна активність становила 0,15 ± 0,01 од/мл.  

Аналогічно екзоглюканазній, ендоглюканазна активність 

A. cucurbitacearum 502 значно перевищує показники гриба С. cochliodes 3250 

(0,52 од/мл на 9 добу) [15], навіть за показників рН середовища 5,5 та 7,0, які не є 

оптимальними для росту і розвитку A. cucurbitacearum 502. 

 
Примітка: * ‒ за одиницю активності приймали таку кількість фермента, яка за 30 хв дії утворює 1 мг редукуючих 
цукрів. 

 

Рис. 5.5 Ендоглюканазна активність гриба A. cucurbitacearum 502 за різних 

значень рН 
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Фермент β-глюкозидаза завершує розщеплення целюлози і забезпечує 

гідроліз целобіози до глюкози. Залежність β-глюкозидазної активності 

A. cucurbitacearum 502 від рН середовища представлена на рис. 5.6. Найвищий 

показник був зафіксований на середовищі з показником рН - 8,5 через 6 тижнів 

культивування і становив 2,39 ± 0,10 од/мл, при цьому в контрольних зразках 

також виявлено незначну β-глюкозидазну активність (0,52 ± 0,09 од/мл). При 

вирощуванні A. cucurbitacearum 502 на середовищах з показниками рН 5,5 та 7,0 

β-глюкозидазна активність була на рівні контролю. β-глюкозидазна активність  

A. cucurbitacearum 502 перевищує показники гриба С. cochliodes 3250 (1,02 од/мл 

на 12 добу) [15]. 

 
Примітка: * ‒ за одиницю активності приймали таку кількість фермента, яка за 30 хв дії утворює 1 мг редукуючих 
цукрів. 
 

Рис. 5.6 β-глюкозидазна активність гриба A. cucurbitacearum 502 за різних 

значень рН 

 

Зазначають, що β-глюкозидаза здатна використовувати як субстрат зеатин-

О-глюкозид, з подальшим вивільненням активного цитокініну. Також, 

вищезазначений фермент може активувати запаси неактивних  

зеатин-О-глюкозидів рослинного і патогенного походження або, навпаки, 
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запобігати глікозуванню цитокінінів ферментами рослини-хазяїна [16], тим самим 

порушувати баланс фітогормональної системи рослини- хазяїна. 

Таким чином, нами встановлено, що A. cucurbitacearum 502 здатний до 

синтезу ендо-, екзоглюканази та β-глюкозидази. Найвищу целюлозолітичну 

активність гриб виявляв через 6 тижнів культивування з показником рН 

середовища – 8,5. При цьому загальна целюлозолітична активність складала  

1,95 од/мл, екзоглюканазна активність – 3,23, ендоглюканазна – 2,85 та  

β-глюкозидазна активність – 2,39 од/мл. Слід відмітити, що крива синтезу 

целюлаз має хвилеподібний характер, що є свідченням використання грибом 

редукуючих цукрів як джерела вуглецю [17], тому незначне підвищення 

целюлазної активності ми фіксували також і через 3 тижні культивування. 

Враховуючи вищезазначене можна припустити, що утворення целюлазних 

ферментів грибом A. cucurbitacearum 502 є необхідним для його проникнення в 

рослину і використання тканин кореня як джерела вуглецю.  

 

5.3 Біосинтез етилену A. cucurbitacearum 502 як фактору впливу на рослину 

 

Фітопатогени впливають на морфологію і фізіологію рослин-хазяїв, 

продукуючи фітогомональні сполуки, дія яких полягає у маніпуляції обміном 

речовин [1, 2].  

Відома як імуномодуляційна так і супресивна дія фітогормонів [1, 18]. В 

одних рослинах вони будуть індукувати стійкість, а у інших ‒ бути факторами 

вірулентності, пригнічуючи імунний потенціал і індукуюючи чутливість до 

фітопатогенів. Характер взаємовпливу рослини-хазяїна і патогена на 

гормональному рівні буде залежити від типу трофності гриба [19]. Так, біотрофні 

і гемібіотрофні паразити синтезуюють фітогормони, які дозволяють обійти 

системи захисту рослини і існувати в рослині, не провокуючи імунну відповідь  

[1, 20‒25].  

Одним із таких фітогормонів є етилен. Як ендогенний регулятор росту і 

розвитку, етилен відіграє важливу роль в онтогенезі рослин. Він є активним 
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компонентом регуляторної системи рослин, кількісна зміна якого впливає на 

вміст інших фітогормонів [19, 26‒27]. Зважаючи на те, що етилен пришвидчує 

старіння листя – один із диференціальних симптомів акремонізу рослин огірків, 

ми дослідили здатність A. cucurbitacearum 502 продукувати етилен in vitro.  

Отримані нами результати свідчать, що A. cucurbitacearum 502 продукує 

етилен in vitro (рис 5.7).  

 
Рис. 5.7 Динаміка синтезу етилену A. cucurbitacearum 502 

 

З наведених результатів видно, що A. cucurbitacearum 502 синтезує етилен 

уже на початку культивування. На 7-му добу його кількість складає  

4,89 ± 0,63 нмоль×год-1×г-1. Найвища кількість етилену спостерігалась на 35 добу 

культивування і становить 111,78 ± 13,27 нмоль×год-1×г-1. При подальшому 

культивуванні кількість синтезованого етилену знижувалась, що можна пояснити 

тим, що гриб переходить від стаціонарної фази росту, коли його фізіологічні 

процеси є найвищими, до фази старіння та відмирання. Вже на 63 добу 

культивування його кількість зменшилась до 5,13 ± 0,74 нмоль×год-1×г-1 за 

рахунок зниження метаболізму та переходу A. cucurbitacearum 502 до фази 

виживання. 
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Відомо, що різні штами фітопатогенних бактерій Pseudomonas 

syringae pv. pisi продукують майже таку саму кількість етилену  

(1,5‒115,8 нмоль×год-1×г-1). Для них рівень біосинтезу етилену корелює з 

агресивністю штамів [28]. Також зазначають, що гіперсинтез етилену характерен 

для тих фітопатогенних бактерій, які не продукують фітотоксини [28‒29].  

Є дані, що клітини рослин чутливі до етилену тільки на певній стадії 

розвитку [30]. Нами встановлено, що надземні симптоми захворювання 

починають проявлятися через 6‒8 тижнів після появи сходів і проявляються у 

пожовтінні країв листя з подальшим побурінням та відмиранням. Відомо, що 

етилен активує і прискорює процес старіння тканин рослин [31], при цьому в них 

підвищується активність пектинази і целюлази, що призводить до руйнування 

міжклітинних зв’язків [30]. Етилен сприяє опаданню листя, квітів, завʼязів і т.д, 

що повʼязано з експресією генів білків які беруть участь у формуванні 

відокремлюючого шару [19, 32]. 

З джерел літератури відомо, що етилен утворюється в тканинах кореня 

бабату (Ipomoea batatas L. (Lam.) при пораненні й інфекції. Він здатний 

індукувати біосинтез ізоферментів пероксидаз, утворення яких, у свою чергу, 

стимулюється у присутності етилену. Також, етилен порушує індукцію кислої 

інвертази у пошкоджених тканинах, інгібує утворення шару лігніну на поверхні 

пошкодженої тканини, стимулює активність оксидази цитохрома с і 

сукцинатдегідрогенази [3]. Відомо, що обробка етиленом рослин огірка 

призводить до збільшення пероксидазної активності, не викликаючи системного 

імунітету у рослин [3].  

Зазначають, що значний вплив на біосинтез етилену відіграють фактори 

зовнішнього середовища, такі як рН, температура і субстрат, що показано для 

гриба A. falciforme [33]. Біосинтез етилену грибом Fusarium oxysporum, який 

спричинює гниль цибулини тюльпана, визначає його вірулентність [34‒35]. 

Показана здатність збудника антракноза банана Colletotrichum  

musae (Berk & Curt) v. Arx. до біосинтезу етилену in vitro [35‒36]. Крім того, 
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етилен стимулює проростання спор та формування апрессоріїв деяких 

фітопатогенів як in vitro так in planta [35‒39].  

Отже, нами встановлено, що патогенний для рослин огірків гриб 

A. cucurbitacearum 502 здатний продукувати етилен. Найвищий рівень біосинтезу 

зафіксовано через 5 тижнів культивування (111,78 ± 13,27 нмоль×год-1×г-1), що 

співпадає зі строками найвищого рівня синтезу целюлаз, які беруть участь в 

проникненні гриба в рослину. Тому можна припустити, що синтез етилену 

A. cucurbitacearum 502 відіграє певну роль в механізмі патогенезу, впливаючи на 

активність целюлаз та пришвидчуючи старіння листя. 

 

5.4 Механізм патогенезу A. cucurbitacearum 502 щодо рослин огірків 

 

Визначну роль у патогенезі хвороб рослин відіграють абіотичні фактори 

зовнішнього середовища (рН і температура), від яких залежить не тільки ріст і 

розвиток мікроорганізму, а й синтез ним різних біологічно-активних речовин. 

Нами показано, що оптимальною температурою для розвитку 

A. cucurbitacearum 502 є 26 °С, а рН – 8,5. Накопичення достатньої кількості 

інфекційного матеріалу значною мірою залежить від цих факторів, і тільки за 

настання оптимальних умов можливий процес патогенезу. Схема механізму 

патогенезу A. cucurbitacearum 502 щодо рослин огірків представлено на рис. 5.8.  

Інкубаційний період захворювання може варіювати залежно від умов 

навколишнього середовища, особливо температури, але в основному зовнішні 

симптоми захворювання починають проявлятись через 6‒8 тижнів за умов 

польового досліду (стадія плодоношення), тому, що саме тоді накопичується 

достатня кількість інфекційного матеріалу для виникнення патологічного 

процесу. За значного інфекційного навантаження, може спостерігатися загибель 

сходів рослин. 

З джерел літератури відомо, що деякі детермінанти не можуть самостійно 

викликати прояв візуальних симптомів захворювання. Проте сумісна дія одних 

детермінантів дозволяє іншим впливати на рослину-хазяїна таким чином, що 
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симптом виникає як результат цієї послідовної дії. Так, наприклад, при 

розкладанні клітинної стінки ферментом пектин-метилестеразою, пектин 

переходить у більш доступну для інших гідролізуючих ферментів форму [3]. 

 
Рис. 5.8 Схема механізму патогенезу A. cucurbitacearum 502 щодо  

рослин огірків 

 

Нами показано, що гриб здатний до активного синтезу целюлазних 

ферментів (екзо-, ендоцелюлаз і β-глюкозидаз), під впливом яких клітинна стінка 

рослини деградує. Це дає змого 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 етилену. Синтез етилену 

обумовлює некроз тканин листової пластинки, і відповідно, зменшення її 

фотосинтетичної поверхні. 
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З літературних джерел відомо, що гриб A. сucurbitacearum широко 

спеціалізований і уражує, в основному, представників родини Гарбузові, проте є 

відомості про безсимптомну колонізацію коренів рослин інших родин [40]. 

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 (рис. 5.9). 

 
Рис. 5.9 Трофічне положення гриба A. сucurbitacearum 502 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Гриб A. cucurbitacearum 502 не продукує фітотоксичних речовин та не 

змінює проліферативну активність клітин апікальної меристеми первинних 

корінців цибулі ріпчастої, але порушує динаміку клітинного циклу. 

2. Встановлено, що A. cucurbitacearum 502 здатний до синтезу ендо-, 

екзоглюканази та β-глюкозидази, які обумовлюють його проникнення у тканини 
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рослин. Найвищу целюлозолітичну активність гриб виявляв через 6 тижнів 

культивування з показником рН середовища – 8,5. При цьому загальна 

целюлозолітична активність складала 1,95 од/мл, екзоглюканазна активність – 

3,23, ендоглюканазна – 2,85 та β-глюкозидазна – 2,39 од/мл.  

3.  Показано, що A. cucurbitacearum 502 продукує етилен, найвищий 

рівень біосинтезу якого зафіксовано 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.  

Основні положення даного розділу відображені у працях автора [41‒48]. 
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РОЗДІЛ 6 

БІОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ОБМЕЖЕННЯ РОСТУ І РОЗВИТКУ ГРИБА  

A. CUCURBITACEARUM 502 

 

Біологічний метод захисту рослин від збудників хвороб базується на 

використанні мікроорганізмів-антагоністів. В його основі лежать такі основні 

механізми: конкуренція за сайти в клітинах і тканинах рослин-господарів; 

конкуренція за субстрат, яка обумовлюється здатністю до швидкого росту і 

синтезом сидерофорів; ослаблення паразитів внаслідок інгібування патогенності 

або зниження вірулентності; синтез вторинних метаболітів (SMs), що згубно 

діють на патогени (антибіотичні сполуки і літичні ферменти); а також 

індукування стійкості у рослин за рахунок утворення симбіотичних асоціацій 

аналогічно мікоризоутворюючим грибам [1‒3]. Найбільш активними 

антагоністами серед бактерій є представники родів Bacillus, Pseudomonas, 

Streptomyces та Serratia, серед грибів ‒ Trichoderma, Trichotecium, Chaetomium та 

інші.  

Оцінка нового перспективного штаму мікроорганізма-антагоніста включає 

дослідження його антагоністичної активності за лабораторних і польових умов, 

встановлення його фітотоксичних або рістстимулювальних властивостей на 

рослинних тест обʼєктах, вивчення безпечності для теплокровних та перевірка 

ефективності в польових дослідах. 

 

6.1 Скринінг мікроорганізмів-антагоністів A. cucurbitacearum 502 

 

Пошук мікроорганізма-антагоніста 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 антагоністичні властивості щодо A. cucurbitacearum 502.  

Зокрема, дослідження антифунгальних властивостей бактерій роду Bacillus 

показало, що з 5 досліджуваних штамів бактерій 4 проявляють антагонізм щодо 
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A. cucurbitacearum 502. Штам Bacillus sp. 23 проявляв найвищу антифунгальну 

активність (рис. 6.1) і стримував ріст патогена навіть через 25 діб їх сумісного 

культивування. 

 
Рис. 6.1 Антагоністична взаємодія Bacillus sp. 23 з фітопатогенним 

мікроміцетом A. сucurbitacearum 502 (8 діб): 1 ‒ A. сucurbitacearum 502; 

2 ‒ Bacillus sp. 23 

 

Скринінг мікроміцетів родів Trichoderma і Chaetomium показав, що всі 

досліджувані штами тою чи іншою мірою проявляли антагоністичну активність 

щодо A. cucurbitacearum 502 (табл. 6.1). Гриби роду Chaetomium ‒ C. globosum 377 

і C. cochliodes 3250 (біоагент препарату Хетомік) при контакті з колонією  

A. сucurbitacearum 502 зупинили ріст останнього (рис. 6.2) проявивши 

гіперпаразитизм (C. cochliodes 3250 повністю колонізував колонію патогена на  

15-ту добу, C. globosum 377 ‒ на 25-ту).  

 
Рис. 6.2 Антагоністична взаємодія грибів роду Chaetomium з фітопатогенним 

мікроміцетом A. сucurbitacearum 502: 1 ‒ A. сucurbitacearum 502;  

2 ‒ C. globosum 377; 3 ‒ C. cochliodes 3250. 
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Таблиця 6.1 

Характеристика антагоністичної активності мікроміцетів щодо 

A. сucurbitacearum 502 

№ Штам Доба Тип реакції Бал 

1 C. cochliodes 3250 15 Е 5 

2 C. globosum 377 25 Е 5 

3 Triсhoderma sp. 159 8 E 5 

4 Triсhoderma sp. 257 8 E 5 

5 Triсhoderma sp. 292 8 E 5 

6 Triсhoderma sp. 505 8 E 5 

7 Triсhoderma sp. 011 8 В 1 

8 Triсhoderma sp. 017 5 Е 5 

9 Triсhoderma sp. НК-62 8 Е 5 

10 Triсhoderma sp. НК-66 8 Е 5 

11 Triсhoderma sp. НК-78 8 В 1 

12 Triсhoderma sp. НК-83 8 Е 5 

13 Triсhoderma sp. НК-128 8 Е 5 

 

Антагоністична активність грибів роду Triсhoderma щодо 

A. сucurbitacearum 502 представлена в табл. 6.1 та на рис. 6.3. З 11-ти 

досліджуваних штамів триходерми 9 виявляли високу антагоністичну активність. 

Так, при контакті з колонією патогена штамів Triсhoderma sp. 011 і 

Triсhoderma sp. НК-78 спостерігали зупинку росту обох грибів, що свідчить про 

низьку антагоністичну активність досліджуваних штамів (1 бал). Штами 

Triсhoderma sp. 159, Triсhoderma sp. 257, Triсhoderma sp. 292, Triсhoderma sp. 505, 

Triсhoderma sp. НК-62, Triсhoderma sp. НК-66, Triсhoderma sp. НК-83, 

Triсhoderma sp. НК-128 на 8-му добу їх сумісного культивування з 

A. сucurbitacearum 502 повністю колонізували колонію патогена. В той же час, 

штам гриба Triсhoderma sp. 017 характеризувався найшвидшим ростом і на 5-ту 
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добу культивування проявив гіперпаразитизм, зупинивши ріст 

A. сucurbitacearum 502 і повністю заселивши колонію патогена (рис. 6.3).  

 
Рис. 6.3 Антагоністична взаємодія грибів роду Triсhoderma з фітопатогенним 

мікроміцетом A. сucurbitacearum 502: 1 ‒ A. сucurbitacearum 502;  

2 ‒ Triсhoderma sp. 017; 3 ‒ Triсhoderma sp. 292; 4 ‒ Triсhoderma sp. 505 

 

Дані літератури свідчать, що триходерми є активними мікопаразитами не 

тільки міцелія патогенів, а й хламідоспор і склероцій, що надає їм низьку переваг, 

особливо в боротьбі з патогенами роду Sclerotium [4‒5]. Здатність до 

гіперпаразитизму обумовлена синтезом широкого спектру хітиназ, спектр яких 

різниться між видами і навіть штамами [6]. Цікавим є той факт, що не вдалося 

одержати збудників хвороб, які б виявили стійкість до хітиназ, що продукуються 

триходермами [7]. 

Важливим при виборі мікроорганізма-антагоніста є здатність до швидкого 

росту, яка обумовлюється конкуренцією за вуглець, нітроген і йони заліза. Такі 

мікроорганізми швидше колонізують субстрат і будуть активно конкурувати з 

патогенною мікробіотою [3], тому для подальших досліджень був відібраний 
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штам Triсhoderma sp. 017 як найбільш перспективний для захисту рослин від 

акремоніозу. 

Вивчення морфолого-культуральних властивостей Triсhoderma sp. 017 

показало, що оптимальне значення рН середовища ‒ 5,0 (табл.6.2). 

Таблиця 6.2 

Діаметр колоній гриба Triсhoderma sp. 017 за різних значень рН 

Значення pH Діаметр колонії, мм (2 доби) 

4,0 32,59 ± 0,24 

4,5 35,10 ± 0,15 

5,0 37,15 ± 0,14 

5,5 33,64 ± 0,00 

6,0 35,46 ± 0,25 

6,5 34,77 ± 0,23 

7,0 31,90 ± 0,15 

7,5 30,73 ± 0,22 

8,0 31,33 ± 0,25 

 

Колонії гриба на сусло-агарі швидко ростуть, утворюють білу міцеліальну 

плівку та темно-зелену конідіальну зону (рис. 6.4). Міцелій складається з 

безбарвних, гладеньких, сильно гіллястих гіф, 2,5‒6,0 мкм в діаметрі. 

Хламідоспори інтеркалярні, 13‒14,5 мкм в діаметрі. Конідієносці дуже гіллясті в 

компактних або пухких подушечках, з головною віссю, 3,5‒4,0 мкм товщини 

(рис. 6.5). Стеригми утворюють несправжні кільця з 2‒3 стеригм. Стеригми 

мінливі за розміром, 6,25‒15,0×2,5‒3,0 мкм, трапляються і до 18 мкм довжини, 

прямі, звужені в основі, найбільш широкі вище середини, далі звужуються у довгу 

шийку. Конідії кулясті 2,0‒3,0×3,5‒5,0 мкм.  

За морфолого-культуральними ознаками гриб віднесено до виду  

T. viride 017. 
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Рис. 6.4 Колонія Triсhoderma sp. 017 на сусло-агарі (10 діб) 

 

 
Рис. 6.5 Конідієносці та конідії Triсhoderma sp. 017 (×400, світлова мікроскопія) 

 

6.2 Антагоністична активність T. viride 017 

 

Наступний етап роботи полягав у дослідженні антагоністичного потенціалу 

T. viride 017. Встановлено, що зазначенний штам характеризується високою 

антагоністичною активністю щодо багатьох збудників кореневих хвороб рослин 
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(табл. 6.3) і вже на 5-ту добу повністю пригнічував ріст і розвиток патогенів, 

проявивши гіперпаразитизм (рис. 6.6).  

Таблиця 6.3  

Антагоністична активність T. viride 017 щодо збудників кореневих хвороб  

Штам 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 

 

Найвищу антифунгальну активність (5 балів ) штам T. viride 017 проявляв 

щодо A. cucurbitacearum 502, A. strictum, Thielаviopsis basicola, 

F. moniliforme var lactis і F. oxysporum var orthoceras. Зазначені гриби відомі як 

фітопатогени багатьох культурних рослин. Зокрема, A. strictum є патогеном сорго, 

бавовни, окри, ромашки, кукурудзи, гороху, хризантеми і суниці [8‒13], 

Thielаviopsis basicola ‒ збудник чорної кореневої гнилі [14‒16], 

F. moniliforme var lactis і F. oxysporum var orthoceras ‒ збудники кореневої гнилі 

та фузаріозного в’янення [17‒18].  

Висока антифунгальну активність (4 бали) зафіксована щодо Rhizoctonia 

violacea який викликає червону кореневу гниль у рослин [19]. Активність у 4 бали 

зафіксована також щодо F. oxysporum і F. solani ‒ збудників кореневих гнилей 

рослин [17], які уражуюють рослини на стадії сходів і призводять до загибелі 

посівів. Тому передпосівна обробка насіння грибами роду Trichoderma може 
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сприяти його оздоровленню, індукувати стійкість, підвищити польову схожість і 

виживаність рослин.  

 
Рис. 6.6 Антагоністична активність T. viride 017 щодо грибів роду Fusarium  

(5 діб): 1 ‒ T. viride 017; 2 ‒ F. moniliforme var lactis; 

3 ‒ F. oxysporum var orthoceras; 4 ‒ F. oxysporum; 5 ‒ F. solani 

 

Відомо, що 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 Превікуром, який 

рекомендований для захисту рослин огірків від збудників кореневих хвороб. 

Одержані результати засвідчили, що мікоценоз дерново-підзолистого 

грунту у ризосфері огірка посівного формували мікроміцети, які належали до 

родів Acremonium Link, Alternaria Nees, Aspergillus Micheli, Cladosporium Corda, 

Fusarium Link:Fr, Gliocladium Corda, Mortierella Coem, Mucor Mich, 

Penicillium Link:Fr, Rhizopus Ehrenb, Trichoderma Hers та родини Dematiaceae, 

серед яких найбільш представленими були мікроміцети роду Penicillium (76,5 %). 

Загальна кількість грибів складала 450,5 ± 30,4 тис. КУО (табл. 6.4). 
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Таблиця 6.4 

Чисельність і родовий склад мікроміцетів дерново середньопідзолистого 

грунту ризосфери огірка посівного (польовий дослід, 2016 р.) 

Таксон 
Варіанти досліду 

Кількість КУО мікроміцетів, тис. в 1 г грунту ( xSX  ), % 

в тому числі 

Без 
застосування 
мікробних та 

хімічних 
засобів 

(контроль) 

ШІФ (внесення в 
грунт  

A. cucurbitacearum 
502) 

ШІФ + 
обробка 
насіння 
T.viride 

017  

ШІФ + 
обприскування 

грунту 
хімічним 

фунгіцидом 
Превікуром 

Acremonium 
Link 

4,1 ± 0,6 
0,9 

3,4 ± 0,9 
3,1  

13,7 ± 4,5 
6,3 

1,8 ± 0,7 
1,7 

Aspergillus 
Micheli 

4,4 ± 0,7 
1,0 0 6,9 ± 1,7 

3,2 0 

Cladosporium 
Corda 

1,7 ± 0,3 
0,4 

1,7 ± 0,3 
1,5  

2,1 ± 0,6 
1,0 

2,2 ± 0,6 
2,0 

Demotiaceae 17,0 ± 1,7 
3,8 

13,7 ± 3,4 
12,5  

12,0 ± 4,5 
5,5  

14,5 ± 3,6 
13,4  

Fusarium Link: 
Fr 

3,4 ± 0,3 
0,8 

16,7 ± 4,3 
15,3 

15,4 ± 3,0 
7,1  

14,5 ± 1,8 
13,4  

Gliocladium 
Corda 

0,7 ± 0,3 
0,1  

0,7 ± 0,3 
0,6 

0,7 ± 0,3 
0,3  

0,7 ± 0,4 
0,7  

Mortierella 
Coem. 0 4,4 ± 0,7 

4,1 
8,6 ± 1,7 

4,0  
4,3 ± 1,1 

4,0  

Mucor Mich. 3,4 ± 0,3 
0,8 0 10,3 ± 0 

4,7  0 

Penicillium Link: 
Fr 

344,8 ±35,7 
76,5 

35,1 ± 3,9 
32,2 

68,7 ± 6,9 
31,7  

25,3 ± 7,2 
23,5  

Rhizopus Ehrenb 3,8 ± 1,2 
0,8  

4,1 ± 0,6 
3,8 

8,6 ± 1,7 
4,0  

6,5 ± 1,1 
6,1  

Trichoderma 
Hers. 

5,8 ± 0,7 
1,3 

5,8 ± 0,7 
5,3 

13,7 ± 3,4 
6,3  

14,5 ± 3,6 
13,4  

Інші гриби 61,4 ± 17,2 
13,6 

23,5± 1,5 
21,6 

56,3 ± 3,4 
25,9  

23,5 ± 1,8 
21,8  

В цілому 450,5 ± 30,4 
100 

109,1 ± 5,1 
100 

217,0 ± 
3,5 
100  

107,8 ± 10,0 
100  

Примітка: над рискою наведено дані про кількість мікроміцетів, виражену у КУО, під рискою 

– у % від загальної кількості мікроміцетів.  
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Менша кількість (318,2 ± 33,8 тис. КУО) грибів була виявлена на відмитих 

коренях рослин, проте їх родовий склад залишився майже не змінним. 

Мікроміцети ризоплани були представлені грибами Aspergillus, Cladosporium, 

Demotiaceae, Fusarium, Gliocladium, Penicillium, Rhizopus і Trichoderma. 

Пеніцилів, знову ж таки, було найбільше ‒ 86,8 % (табл. 6.5). 

Кореневі ексудати рослин обумовлюють різноманіття мікроорганізмів, які 

розвиваються в ризоплані. Так, Кураков А.В. і Костина Н.В. у своєму дослідженні 

мікробного ценозу ризоплани огірків, які вирощувались на дерново-підзолистому 

грунті, показали значну кількість грибів родів Penicillium, Trichoderma, 

Aspergillus, Fusarium, Chaetomium та Verticillium [20]. Згідно досліджень 

Лугаускаса, характерними компонентами грибних упруповань ризоплани рослин 

огірків у фазу плодоношення і в кінці вегетації є Acremonium, Cladosporium, 

Mucor, Penicillium, рідше зустрічались Rhizopus, Trichoderma, Verticillium, 

Rhizoctonia [21]. 

Отже, як свідчать дані літератури і одержані нами результати, мікоценоз  

ризоплани рослин огірків, які вирощувались на дерново-підзолистому грунті 

певною мірою різниться, що може бути обумовлено, як особливостями сорту, так 

і агротехнікою вирощування та погодними умовами.  

Мікоценоз гістосфери був значно збіднений, адже здатністю проникати у 

внутрішні тканини коренів рослин характеризуються лише окремі види і штами 

мікроміцетів. Так, загальна чисельність грибів гістосфери складала лише 

15,1 ± 1,7 тис. КУО. Гістосфера огірків представлена родами Fusarium та 

Penicillium (по 21,75 %). Гриби родів Aspergillus, Cladosporium, Gliocladium, 

Rhizopus, Trichoderma і родини Demotiaceae так і залишились на поверхні коренів 

рослин огірків і не змогли проникнути в гістосферу. 

Внесення фітопатогена A. cucurbitacearum 502 для створення штучного 

інфекційного фону (ШІФ) певною мірою вплинуло на процес формування 

мікоценозу: по-перше, у варіанті з ШІФ зменшилась загальна кількість грибів 

ризосфери (більш ніж у 4 рази) і ризоплани (у 2,5 рази), по-друге, у зразках 
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ризосфери та ризоплани значно зменшилась частка грибів роду Penicillium, що 

можна вважати негативною тенденцією (табл. 6.4‒6.5). 

У розділі 4 нами показано здатність A. cucurbitacearum 502 проникати у 

корені рослин огірків і утворювати внутрішньоклітинний міцелій. Нами 

встановлено, що акремоніїв у ризосфері і ризоплані незначна частка (3,1 % і 9,7 % 

відповідно), тоді як частка грибів роду Acremonium в гістосфері складала 73,2 %, 

що вказує на міграцію гриба у корені рослин. 

Застосування фунгіцида Превікура у посівах рослин огірків не вплинуло за 

загальну кількість мікроміцетів ризосфери (107,8 ± 10,0 тис. КУО), ризоплани 

(99,0 ± 14,3 тис. КУО) та гістосфери (10,8 ± 2,3 тис. КУО), де загальна кількість 

грибів залишилась на рівні ШІФ. Фунгіцид Превікур знизив частку 

фітопатогенних грибів роду Acremonium у ризосфері з 3,1 до 1,7 %, ризоплані з 9,7 

до 1,8 %, гістосфері з 73,2 до 23,3 %. Проте в ризосфері кількість грибів Fusarium 

і Dematiaceae залишалась на рівні ШІФ, водночас частка грибів роду Penicillium 

зменшилась з 32,2 до 23,5 % у порівнянні з ШІФ. У зразках ризоплани 

спостерігали збільшення представників роду Fusarium з 2,6 до 6,6 % та 

зменшення мікроміцетів роду Penicillium з 45,9 до 34,3 %.  

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 грунті 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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Таблиця 6.5 

Чисельність і родовий склад мікроміцетів ризоплани огірка посівного 

(польовий дослід, 2016 р.) 

Таксон 
Варіанти досліду 

Кількість КУО мікроміцетів, тис. на 1 г коренів ( xSX  ), % 

в тому числі 

Без 
застосування 
мікробних та 

хімічних 
засобів 

(контроль) 

ШІФ (внесення в 
грунт  

A. cucurbitacearum 
502) 

ШІФ + 
обробка 
насіння  
T. viride 

017  

ШІФ + 
обприскування 

грунту 
хімічним 

фунгіцидом 
Превікуром 

Acremonium 
Link 0 13,0 ± 3,0 

9,7  
3,8 ± 0,3 

2,0 
1,8 ± 0,7 

1,8 

Alternaria Nees 0,7 ± 0,3 
0,2 

0,7 ± 0,3 
0,5 

0,7 ± 0,3 
0,4 

0,7 ± 0,4 
0,7 

Aspergillus 
Micheli 

4,8 ± 0,9 
1,5 

2,0 ± 0,6 
1,5 0 14,5 ± 3,6 

14,6 
Cladosporium 
Corda 

2,7 ± 0,3 
0,9 

2,4 ± 0,3 
1,8  

1,7 ± 0,3 
0,9 

6,5 ± 1,1 
6,6 

Demotiaceae 13,6 ± 1,7 
4,3 

7,8 ± 0,3 
5,9  

6,9 ± 0,3 
3,6  

7,6 ± 0,6 
7,7  

Fusarium Link: 
Fr 

5,5 ± 0,3 
1,7 

3,4 ± 0,3 
2,6  

2,7 ± 0,3 
1,5  

6,5 ± 2,5 
6,6  

Gliocladium 
Corda 

0,7 ± 0,3 
0,2  0 1,0 ± 0,0 

0,5  
0,7 ± 0,4 

0,7  
Mortierella 
Coem. 0 0,7 ± 0,3 

0,5  
0,7 ± 0,3 

0,4  
0,7 ± 0,4 

0,7  

Mucor Mich. 0 0 1,0 ± 0,0 
0,5  0 

Penicillium 
Link: Fr 

276,2 ± 29,5 
86,8 

61,4 ± 11,8 
45,9  

72,1 ± 5,9 
38,0  

34,0 ± 11,3 
34,3  

Rhizopus Ehrenb 2,4 ± 0,3 
0,7  

1,7 ± 0,9 
1,3  

0,7 ± 0,3 
0,4  0 

Trichoderma 
Hers. 

3,1 ± 0,6 
1,0 

8,2 ± 1,2 
6,1  

20,6 ± 5,9 
10,9  

9,4 ± 6,1 
9,5  

Інші гриби 8,5 ± 2,4 
2,7 

32,4 ± 3,8 
24,2  

77,6 ± 1,2 
40,9  

16,6 ± 4,7 
16,8  

В цілому 318,2 ± 33,8 
100 

133,7 ± 7,7 
100 

189,5 ± 3,1 
100 

99,0 ± 14,3 
100 

Примітка: над рискою наведено дані про кількість мікроміцетів, виражену у КУО, під рискою 

– у % від загальної кількості мікроміцетів.  
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Обробка T. viride 017 обумовила зниження загальної кількості грибів 

гістосфери з 14,0 до 7,9 ± 0,9 тис. КУО. Комплекс мікроміцетів гістосфери 

формували гриби родів Penicillium (34,8 %), Alternaria (21,7 %) та Trichoderma 

(17,4 %).  

Таблиця 6.6 

Чисельність і родовий склад мікроміцетів у гістосфери огірка посівного 

(польовий дослід, 2016 р.) 

Таксон 
Варіанти досліду 

Кількість КУО мікроміцетів, тис. в 1 г коренів ( xSX  ), % 

в тому числі 

Без 
застосування 
мікробних та 

хімічних 
засобів 

(контроль) 

ШІФ (внесення в 
грунт 

A. cucurbitacearum 
502) 

ШІФ + 
обробка 
насіння  

T. viride 017  

ШІФ + 
обприскування 

грунту 
хімічним 

фунгіцидом 
Превікуром 

Acremonium 
Link 0 10,2 ± 1,2 

73,2  0 2,5 ± 0,7 
23,3 

Alternaria 
Nees 0 0 1,7 ± 0,7 

21,7 0 

Cladosporium 
Corda 0 0 0 0,7 ± 0,4 

6,7 
Fusarium 
Link: Fr 

3,3 ± 0,7 
21,75 0 0 3,6 ± 1,0 

33,3  
Penicillium 
Link: Fr 

3,3 ± 1,3 
21,75 0 2,8 ± 0,3 

34,8  
0,7 ± 0,4 

6,7  
Trichoderma 
Hers. 0 0 1,4 ± 0,3 

17,4  
1,1 ± 0,6 

10  

Інші гриби 8,5 ± 0,7 
56,5 

3,8 ± 1,2 
26,8  

2,0 ± 1,0 
26,1  

2,2 ± 0,6 
20  

В цілому 15,1 ± 1,7 
100 

14,0 ± 2,4 
100 

7,9 ± 0,9 
100  

10,8 ± 2,3 
100  

Примітка: над рискою наведено дані про кількість міксоміцетів, виражену у КУО, під 

рискою – у % від загальної кількості мікроміцетів. 

 

Наявність грибів роду Trichoderma в гістосфері свідчить про їх здатність 

утворювати асоціації з рослинами огірків. Відомо, що колонізація коренів рослин 

грибами роду Trichoderma змінює метаболізм рослин, при цьому індукує 
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локальний або системний імунітет так, що сама рослина починає продукувати ряд 

метаболітів, направлених на знищення патогенної мікробіоти [22].  

Отже, одержані результати свідчать про те, що штам T. viride 017 успішно 

приживається в кореневій зоні рослин огірків, знижує кількість патогенної 

мікробіоти і є ефективним для захисту рослин огірків від фітопатогенних грибів, 

зокрема A. cucurbitacearum 502.  

Як показали результати трирічних польових дослідів, внесення 

A. cucurbitacearum 502 у грунт достовірно знижує польову схожість рослин 

огірків (табл. 6.7). В середньому, за 3 роки досліджень, польова схожість у 

контрольному варіанті складала 34 %, тоді як в варіанті зі штучним інфекційним 

фоном цей показник знизився до 19 %, що в 1,8 раз менше порівняно з контролем. 

Потужність проростання насіння рослин родини Гарбузові залежить як від 

зовнішніх, так і від внутрішніх чинників. Непродуктивність проростання в 

основному повʼязана з температурою, газообміном, водним режимом, а також 

дією фітогормональних речовин, які беруть участь у регулюванні процесів 

проростання. Втрата здатності до проростання ‒ це остаточний прояв 

пошкодження насіння [23]. 

У варіанті з передпосівною обробкою насіння T. viride 017 і застосуванням 

фунгіциду Превікур, показники схожості залишились на рівні ШІФ, що 

пояснюється сильним інфекційним навантаженням. Фітопатогенні 

мікроорганізми, які уражують рослини на стадії сходів шкідливі ще й тим, що 

ослаблюють рослину і дозволяють іншим фітопатогенам проникнути всередину і 

спричинити патологічний процес.  

Показник виживаності (табл. 6.7) в контрольному варіанті складав 70 %, а в 

варіанті з ШІФ – 59 %. Обробка насіння грибом T. viride 017 забезпечила 

підвищення виживаності до 73 %, при цьому виживаність за застосування 

фунгіцида Превікур (65 %) залишилась на рівні ШІФ. Отже, обробка насіння 

огірків T. viride 017 сприяє підвищенню виживаності рослин у період вегетації за 

рахунок системного оздоровлення насіння.  
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Поширення акремоніозу (табл. 6.7) досліджували в кінці вегетації, оскільки 

A. cucurbitacearum 502 є повільнорослим і основні симптоми хвороби 

проявляються через 6‒8 тижнів після висіву насіння у фазу масового 

плодоношення. В варіанті з ШІФ частка уражених рослин складала 35 %. 

Застосування хімічного протруйника Превікур забезпечило їх зниження до 19 % 

(біологічна ефективність складала 45 %). Обробка насіння T. viride 017 виявилась 

значно ефективнішою ‒ поширення захворювання знизилось до 16 % (біологічна 

ефективність ‒ 55 %), що свідчить про перевагу даного методу захисту в 

порівнянні з хімічним. 

Отже, штам гриба T. viride 017 характеризувався високим антагоністичним 

потенціалом щодо A. cucurbitacearum 502. Передпосівна обробка насіння 

триходермою сприяла обмеженню поширенню акремоніозу, підвищувала 

виживаність рослин, при цьому біологічна ефективність застосування T. viride 017 

складала 55 %. 
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6.3 Вплив культуральної рідини T. viride 017 на рослинні тест-системи 

 

Захист рослин за дії грибів роду Trichoderma відбувається не тільки за 

рахунок високої швидкості росту і синтезу вторинних метаболітів (SMs), таких як 

антибіотики і хітинази [24], а й здатністю триходерми до продукування речовин з 

рістрегулюючою активністю [25]. Проте, відома і негативна дія SMs триходерм на 

рослини, яка обумовлюється синтезом фітотоксичних речовин [26‒27]. Тому 

необхідним етапом досліджень є вивчення впливу культуральної рідини 

T. viride 017 на рослинні тест-обʼєкти. Як тест-обʼєкт нами були використані 

проростки пшениці озимої сорту Смуглянка (рис. 6.7). 

 
Рис. 6.7 Вплив культуральної рідини T. viride 017 на суху масу проростків 

пшениці озимої сорту Смуглянка 

 

З наведеного рисунку видно, що вплив культуральної рідини гриба 

T. viride 017 на суху масу пагонів і коренів має хвилеподібний характер, що вказує 

на наявність у ній речовин з рістрегуляторними властивостями. Нерозбавлена КР 

достовірно знижує суху масу проростків тест-культури на 11 % порівняно з 

контролем (водогінною водою). Негативна дія нерозбавленої КР грибів 

обумовлюється інгібуючої дією фітогормональних речовин у високій 
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концентрації. Найбільший приріст сухої маси (20 і 29 %) фіксували за дії 

культуральної рідини розбавленої у співвідношенні 1:50 та 1:500 порівняно з 

контролем. Збільшення сухої маси кореневої системи може бути обумовлено 

синтезом фітогормональних сполук [22]. Так, дані літератури свідчать про 

здатність грибів роду Trichoderma стимулювати розвиток рослин [28‒31], 

особливо ризогенез, активізуючи ауксин-залежний механізм або синтезуючи 

індол-3-оцтову кислоту (ІОК) і аналоги ауксинів [32‒33]. Нещодавно, з гриба  

T. cerinum, був виділений і охарактеризований новий метаболіт ‒ керинолактон, 

який позитивно впливав на ріст розсади томату [25].  

Отже, відібраний нами штам T. viride 017 не проявляє фітотоксичної 

активності, проте зафіксовано незначну рістстимулюючу дію, що було 

підтверджено у польовому досліді (табл. 6.8). Так, передпосівна обробка насіння 

огірків грибом T. viride 017 сприяла формуванню більш потужної кореневої 

системи. Маса коренів рослин, оброблених триходермою було на 10 % більша 

порівняно з контрольним варіантом і на 24 % порівняно з варіантом ШІФ.  

Таблиця 6.8  

Суха маса кореневої системи огірка посівного сорту Ніжинський 12 за 

впливу T. viride 017 (польовий дослід, 2016 р.) 

Варіант досліду 
Маса 1 

кореня, г 
% 

Контроль (без використання мікроорганізмів та 

хімічного фунгіцида) 
1,00 100 

ШІФ (внесення в грунт збудника хвороби огірків 

A. cucurbitacearum 502) 
0,88 88 

ШІФ + обробка насіння T. viride 017  

(75 тис. КУО на 1 насінину) 
1,10 109 

ШІФ + обприскування грунту хімічним фунгіцидом 

Превікуром (тричі по 3 мл на 1 м)2  
0,97 97 

НІР05 0,09   
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6.4 Вплив T. viride 017 на продуктивність рослин огірків  

 

Стійкість рослин до стресових факторів залежить від багатьох чинників, 

зокрема, і від фази онтогенезу. Якщо в стані спокою рослини найбільш стійкі, то в 

періоди проростання насіння або формування плодів ‒ найбільш чутливі [34‒35]. 

Передпосівна обробка насіння грибами є перспективним засобом боротьби, 

оскільки, незначна кількість мікробного препарату дозволить індукувати стійкість 

у рослин. Проте, важливим є підбір оптимального навантаження КУО на 1 

насінину. За умов вегетаційного досліду було перевірено біологічну ефективність 

передпосівної обробки насіння грибом T. viride 017. Отримані результати наведені 

на рис. 6.8. 

 
Рис. 6.8 Біологічна ефективність передпосівної обробки насіння рослин 

огірків грибом T. viride 017 на ШІФ гриба A. cucurbitacearum 502 

 

Ефективність передпосівної обробки насіння рослин огірків грибом 

T. viride 017 спостерігали починаючи з навантаження 40 тис. КУО на 1 насінину, 

проте кількість уражених рослин складала 43 % (біологічна ефективність ‒ 42 %). 

Найбільш ефективним було навантаження 70 тис. КУО на 1 насінину  

(рис. 6.8‒6.9), кількість уражених акремоніозом рослин становила ‒ 24 % 

(біологічна ефективність ‒ 68 %). Збільшення навантаження до 130 тис. КУО 
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призвело до незначного зниження захворювання ‒ 19 % уражених рослин 

(біологічна ефективність ‒74 %).  

 
Рис. 6.9 Ефективність застосування передпосівної обробки насіння рослин 

огірків сорту Ніжинський 12 грибом T. viride 017 (вегетаційний дослід) 

 

При вивчення ролі мікроорганізмів в розвитку захворювання необхідно 

враховувати і фактори навколишнього середовища. Без перебільшення, саме вони 

будуть визначати домінантні види фітопатогенів у той чи інший вегетаційний 

період. Так, Ван дер Планк [36] запропонував вивчати хвороби в класичному 

трикутнику, який залежить від типу стійкості рослини-хазяїна, ступеня 

патогенності гриба і сполучення абіотичних чинників середовища. 

Фактори зовнішнього середовища впливають і на швидкість зараження 

рослин, яка часто відіграє вирішальну роль у розвитку патологічного процесу. 

Швидке зараження надає збуднику максимальні переваги. В цьому випадку 

патоген може використовувати для інфікування короткий період оптимальних 

погодних умов. Окрім того, він встигає закріпитися в рослині до максимального 

прояву рослиною-господарем захисних реакцій [37]. 

Поряд з цим, коренева система рослин та патогенні мікроорганізми 

розвиваються і функціонують у динамічних теплових середовищах, які 

змінюються добовими та сезонними температурами. Низькі температури після 
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висіву насіння у грунт можуть затримати ріст і розвиток рослин, при цьому стадія 

плодоношення настане за більш високих, більш сприятливих температурах для 

розвитку гриба. Температура вище 15 °С після пересадки рослин у грунт є 

найбільш сприятливою для розвитку коренів та раннього дозрівання плодів [38]. 

Iglesias зазначає [39], що саме температура зовнішнього середовища є 

важливим фактором для розвитку і поширеню акремоніозу, тому вивчення 

захворювання у патосистемі «рослина – патоген – середовище» надзвичайно 

актуальне. 

Чернігівська область відноситься до першої агрокліматичної зони, 

тривалість вегетаційного періоду рослин огірків у якій коливається від 90 до 110 

діб (залежно від сорту) [40]. Проте, середня температура повітря в останні роки не 

входить в межі температурного оптимуму вирощування рослин огірків (25‒30 °С). 

Середньобагаторічна температура у вегетаційний період складала 19,6 °С 

(Додаток В).  

Кліматичні умови 2016 року були несприятливими для росту і розвитку 

рослин огірків (Додаток В). Так, перші три декади вегетації рослин проходили за 

досить низьких температур (14,1°С). Відомо, що за температури нижче від 14 °С 

ріст рослин зупиняється. Низькі температури супроводжувались довготривалими 

зливами, кількість опадів за перші три декади становила 112,7 мм. Сукупність цих 

факторів обумовила затримку появи сходів, перші сходи реєстрували через 9  

(у контролі) і 12 діб (у варіантах з внесенням A. cucurbitacearum 502). Наступні 

декади, у які відбувається активний ріст вегетативної маси рослин і 

плодоношення (5-8-ма декади), характеризувались тривалими посухами ‒ сумарна 

кількість опадів на цей період становила 18,5 мм, при нормі щонайменше 

35 мм/на 1 декаду. Тривалість вегетації ‒ 8 декад (Додаток Г). Виживаність 

рослин за таких умов була досить низькою (у контролі ‒ 63 %). Погодні умови 

2016 р. сприяли зниженню схожості, виживаності і урожайності рослин огірків  

(у контролі ‒ 12,5 т/га). 

Наступний, 2017 р., був більш сприятливим для рослин огірків (додаток В). 

Показники схожості (42 %), виживаності (92 %) й урожайності (22,1 т/га) у 
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контролі були найвищими порівняно з 2016 і 2018 роками. Так, сходи зʼявились 

на 8‒9-ту добу за середньомісячної температури 18,9 °С. Хоча за вегетаційний 

період випала невелика кількість опадів ‒ 42,1 мм, вони були періодичними і 

супроводжувались температурами 21‒22°С. Тривалість вегетації цього року 

тривала 9 декад (Додаток Г). 

Погодні умови 2018 року (додаток В) негативно вплинули на схожість 

(22 %), виживаність (54 %) й урожайність (9,1 т/га) рослин огірків у контролі. 

Хоча середньодобова температура у вегетаційний період була на рівні 

попереднього року, кількість опадів була 20 °С. У фази активного розвитку 

вегетативної маси і плодоношення випало 22,5 і 107,8 мм опадів, у сукупності з 

температурою 21‒22°С це сприяло поширенню не тільки акремоніозу (уражалась 

коренева система), а й пероноспорозу (уражався пагін рослин). Тривалість 

вегетації скоротилась до 7-ми декад (Додаток Г). 

Дані літератури свідчать, що грунтові умови впливають не тільки на ріст і 

розвиток самої рослини, а й на патологічний процес грунтових збудників. 

Метеорологічні умови, особливо температура, значно впливають на успішне 

зараження. Вплив температури для проростання спор і росту міцелію різниться, 

це пояснюється тим, що за оптимальних для патологічного процесу температурах 

в рослинах проходять саме ті біохімічні реакції, продукти яких патоген 

використовує для свого живлення [37]. 

Метеорологічні умови більшою мірою впливають на патологічний процес, 

який проходить в пагонах ніж в кореневій системі, де їх вплив опосередкований. 

В цьому випадку вплив зовнішніх факторів на прояв уражень кореневої системи 

матиме значний вплив за тривалої дії (тривалі посухи або дощі), що вплине на 

умови зараження і на протікання патологічного процесу в ризосфері рослин [35]. 

Поширення акремоніозу різнилось у різні роки. Найбільшу кількість 

уражених рослин зафіксували 2018 році (49 % у варіанті ШІФ). Цього року 

рослини тривалий час перебували за дії стресору (висока волога і відносно низька 

температура). У 2016 і 2017 рр. поширення акремоніозу становило 29 і 28 % 

відповідно. Виходячи з цього, можна припустити, що тривалі зливи у період 
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плодоношення і помірна температура сприяли ослабленню рослин і поширенню 

акремоніозу. 

Інтегральним показником ефективності застосування того чи іншого засобу 

захисту рослин є одержаний урожай. За умов трирічних польових дослідів 

(табл. 6.9. і 6.10) показано, що внесення у грунт 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 %. Так, реалізація антистресових 

програм потребує від рослини енергетичних затрат, що, в свою чергу, 

супроводжується одночасним зниженням процесів продуктивності [35].  

Застосування хімічного фунгіциду Превікур обумовило підвищення 

урожайності до 10,0 т/га або на 12 % порівняно з варіантом ШІФ. Обробка 

насіння огірків грибом T. viride 017 забезпечила підвищення урожайності на 35 % 

(13,5 т/га) у порівнянні з варіантом ШІФ, тобто застосування T. viride 017 

виявилось більш ефективним ніж використання хімічного препарату Превікур. 

Частка товарного врожаю у всіх варіантах досліду суттєво не відрізнялася 

(табл. 6.9). 

Результати польових дослідів підтверджено виробничою перевіркою 

ефективності застосування гриба T. viride 017 для підвищення урожайності огірка 

посівного. Дослідження проведене на дерново-підзолистому грунті у  

2017‒2018  рр. в ТОВ Фірма "ТехНова" на рослинах огірків сортів Шакті F1 та 

Кураж F1. 

Отримані результати свідчать, що застосування T. viride 017 у посівах 

рослин за умов відкритого грунту (плівкові теплиці) сприяє підвищенню 

врожайності на 19‒63%. При цьому, рослини мають кращий вигляд (рис. 6.9 і 

6.10), менше уражуються кореневими гнялями та іншими хворобами (біологічна 

ефективність у період масового плодоношення становила 98 %). Отримані 

результати підтверджені відповідними актами (Додатки Д-Е).  
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Рис. 6.10 Початок плодоношення рослин огірків сорту Кураж F1 за умов 

плівкових теплиць (ліворуч ‒ контроль, праворуч ‒ обробка T. viride 017) 

 

 
Рис. 6.11 Масове плодоношення рослин огірків сорту Кураж F1 за умов 

плівкових теплиць: а ‒ контроль, б ‒ обробка T. viride 017 
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Висновки до розділу 6 

 

1. Одержано та захищено патентом України (патент на корисну модель 

№123447 Україна) новий перспективний штам гриба Trichoderma viride 017, який 

характеризується високим антагоністичним потенціалом щодо фітопатогенних 

мікроміцетів ‒ збудників кореневих хвороб рослин. 

2. Передпосівна обробка насіння огірків новим штамом T. viride 017 

сприяє обмеженню поширення акремоніозу. Біологічна ефективність 

використання гриба складає 55 %. 

3. Показано, що новий штам T. viride 017 не виявляє фітотоксичної 

активності. Передпосівна обробка насіння огірків грибом T. viride 017 сприяла 

формуванню більш потужної кореневої системи на 10 % порівняно з контрольним 

варіантом і на 24 % порівняно з варіантом ШІФ.  

4. За умов трирічних польових досліджень показано, що передпосівна 

обробка насіння огірків новим штамом T. viride 017 сприяє зростанню 

врожайності на 35 %.  

Основні положення даного розділу відображені у працях автора [41‒44]. 
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РОЗДІЛ 7 

ОЦІНКА ПАТОГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  

A. CUCURBITACEARUM 502 ТА T. VIRIDE 017 ЩОДО ТЕПЛОКРОВНИХ 

ТВАРИН 
 

7.1 Патогенність A. cucurbitacearum 502 щодо теплокровних 

 

Мікроміцети роду Acremonium є умовними патогенами людини [1]. 

Зазначений рід віднесено до IV групи патогенності. Дані літератури свідчать, що 

акремонії досить часто викликають мікози у теплокровних тварин і людей [2]. 

Зокрема, Acremonium sp. був причинним агентом мікозів очей [3], викликав 

вторинний мікоз у хворих на туберкульоз [4]. Гриб A. kiliense часто виділяється з 

грунту, повітря і поверхні рослин, проте відноситься до потенційно-патогенних 

для людини грибів групи BSL2, які здатні засвоювати широкий спектр субстратів 

[5]. Для оцінки патогенності грибів має значення і те, в якій формі (дріжджевій 

або міцеліальній) гриб здатний розвиватися і поширюватися [6]. Відомо, що деякі 

акремонії здатні до дріжджевої форми, що сприяє швидкому поширенню через 

кровоносну систему [7]. 

Зважаючи на те, що гриби роду Acremonium можуть бути патогенами тварин 

і людей, актуальним є дослідити вірулентність виділеного штаму 

A. cucurbitacearum 502 щодо теплокровних тварин.  

Випробування патогенних властивостей штаму проводили на безпородних 

статевозрілих білих мишах вагою 18–20 г. За період спостереження (25 діб) після 

перорального введення споро- міцеліальної суспензії живих клітин гриба у дозах 

1,0×106, 1,0×107, 1×108 колонієутворюючих одиниць (КУО) у 1см3 тварини добре 

поїдали корм, мали жвавий вигляд. Достовірна різниця у масі та температурі тіла 

дослідних і контрольних тварин, а також в загальному стані організму та 

поведінці була відсутня (табл. 7.1). 

Для внутрішньочеревних інʼєкцій застосовували споро-міцеліальні суспензії 

A. cucurbitacearum 502 у дозах 1×106 , 1×107 та 1×108 КУО на мишу. Упродовж 
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періоду спостереження тварини мали жвавий вигляд, блискучий хутряний покрив 

та добрий апетит. Різниці в масі та температурі тіла, а також в загальному стані 

організму та поведінці дослідних і контрольних тварин не відзначали.  

Таблиця 7.1 

Результати дослідження вірулентності A. cucurbitacearum 502 

Матеріал 

для 

введення 

Кількість 

мишей, 

гол. 

Доза 
Спосіб 

введен-

ня 

Курс 

введення, 

діб 

Кількість 

мишей, гол. 

см
3  

мл
н.

 

К
У

О
 

за
хв

ор
іл

о 

за
ги

ну
ло

 

ви
ж

ил
о 

Споро-

міцеліальна 

суспензія 

5 1,0 100,0 в/ч 1 0 0 5 

5 1,0 10,0 в/ч 1 0 0 5 

5 1,0 1,0 в/ч 1 0 0 5 

5 1,0 100,0 per os 1 0 0 5 

5 1,0 10,0 per os 1 0 0 5 

5 1,0 1,0 per os 1 0 0 5 

Контроль 

ізотонічний 

розчин 

5 1,0 0 в/ч 1 0 0 5 

5 1,0 0 per os 1 0 0 5 

Примітка: в/ч ‒ внутрішньочеревне введення, per os – введення перорально через зонд 

 

Всі миші дослідних і контрольних груп, які залишилися живими після 

закінчення терміну спостереження, були вбиті, проведено їх розтин і дослідження 

внутрішніх органів. Результати розтину показали відсутність видимих змін у 

внутрішніх органах досліджуваних тварин.  

Мікробіологічні дослідження внутрішніх органів дослідних тварин через 25 

діб після початку спостереження засвідчили, що даний штам A. cucurbitacearum 

502 не інфективний, не дисемінує і не розмножується в організмі теплокровних. 

Внутрішньочеревне та пероральне введення суспензії живих клітин 
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досліджуваного штаму не призвело до інвазії гриба у внутрішні органи тварин, а 

ін'єкційно введені дози споро-міцеліальної суміші гриба в макроорганізм 

елімінувалися упродовж 25 діб (строк спостереження). 

Отримані результати свідчать про авірулентність штаму A. cucurbitacearum 

502 щодо досліджених теплокровних тварин (ЛД50 в/ч> 1×108 КУО/мишу,  

ЛД50 per os >1×108  КУО/мишу). 

Таким чином, штам A. cucurbitacearum 502 належить до групи авірулентних 

мікроорганізмів, не здатних до інвазії у внутрішні органи досліджених 

теплокровних тварин. Згідно даних щодо відсутності вірулентності, без 

урахування рівнів токсичності, токсигенності, алергенності, дисбіотичної дії штам 

A. cucurbitacearum 502 може вважатися непатогенним.  

 

7.2 Патогенність T. viride 017 щодо теплокровних 

 

Одним із основних і обовʼязкових етапів відбору мікроорганізма-

антагоніста є дослідження його безпечності для теплокровних. Зважаючи на те, 

що триходерми здатні синтезувати антибіотичні сполуки, у тому числі і 

трихотоксины (А40, А50) [8], які характеризуюються токсичністю для 

теплокровних тварин [9], нами було перевірено вірулентність T. viride 017. 

За період спостереження після перорального введення споро-міцеліальної 

суспензії живих клітин гриба у дозах 1,0×106, 1,0×107, 1×108 КУО у 1 см3 тварини 

добре поїдали корм, мали жвавий вигляд. Достовірна різниця у масі та 

температурі тіла дослідних і контрольних тварин, а також у загальному стані 

організму та поведінці була відсутня. Разом з тим, на 12-ту та 13-ту добу після 

перорального введення споро- міцеліальної суспензії живих клітин гриба у дозі 

1×108 КУО у 1см3 загинуло дві тварини (табл. 7.2).  

При патологоанатомічному дослідженні внутрішніх органів загиблих 

мишей були встановлені видимі зміни поверхні та паренхіми печінки: смушкові 

крововиливи. Середня летальна доза за перорального введення культури гриба  

T. viride 017 становить ЛД50 per os > 1×108 КУО/мишу (табл. 7.2). 
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Таблиця 7.2 

Результати дослідження вірулентності T. viride 017 

Матеріал  

для введення 

Кількість 

мишей, 

гол. 

Доза 

Спосіб 

введення 

Курс 

введення, 

діб 

Кількість 

мишей, гол. 

см
3  

мл
н.

 

К
У

О
 

за
хв

ор
іл

о 

за
ги

ну
ло

 

ви
ж

ил
о 

Споро-

міцеліальна 

суспензія 

5 1,0 100,0 в/ч 1 0 0 5 

5 1,0 10,0 в/ч 1 0 0 5 

5 1,0 1,0 в/ч 1 0 0 5 

5 1,0 100,0 per os 1 2 2* 3 

5 1,0 10,0 per os 1 1 1** 4 

5 1,0 1,0 per os 1 0 0 5 

Контроль 

ізотонічний 

розчин 

5 1,0 0 в/ч 1 0 0 5 

5 1,0 0 per os 1 0 0 5 

Примітка: в/ч ‒ внутрішньочеревне введення, per os – введення через рот; * загинуло 2 тварини на 12-ту 

та 13-ту добу після ін’єкції, ** загинула 1 тварина на 20-ту добу після ін’єкції. 

 

Для внутрішньочеревних інʼєкцій застосовували споро-міцеліальні суспензії 

T. viride 017 у дозах 1×106 , 1×107 та 1×108 КУО на мишу [10‒11]. Упродовж 

періоду спостереження тварини мали жвавий вигляд, блискучий хутряний покрив 

та добрий апетит. Різниці в масі та температурі тіла, а також у загальному стані 

організму та поведінці дослідних і контрольних тварин не відзначали. Однак на 

20-ту добу у групі тварин, яким вводили досліджуваний матеріал у дозі  

1×107  КУО на мишу, було виявлено загибель однієї тварини (табл. 7.2). При 

патологоанатомічному дослідженні внутрішніх органів загиблих тварин були 

виявлені крововиливи на слизових оболонках тонкого та товстого кишечника. 
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Всі миші дослідних і контрольних груп, які залишилися живими після 

закінчення терміну спостереження, були вбиті, проведено їх розтин і дослідження 

внутрішніх органів. Результати розтину показали відсутність видимих змін у 

внутрішніх органах досліджуваних тварин.  

Мікробіологічні дослідження внутрішніх органів дослідних тварин через 25 

діб після початку досліджень засвідчили, що штам T. viride 017 не інфективний, 

не дисемінує і не розмножується в організмі теплокровних. Внутрішньочеревне та 

пероральне введення суспензії живих клітин штаму не призвело до інвазії гриба у 

внутрішні органи тварин, а інʼєкційно введені дози споро-міцеліальної суміші 

гриба в макроорганізм елімінувалися упродовж 25 діб (термін спостереження).  

Отримані результати свідчать про авірулентність штаму T. viride 017 для 

досліджених теплокровних тварин (ЛД50 в/ч> 1×108 КУО/мишу, 

ЛД50 per os > 1×108  КУО/мишу). 

Таким чином, згідно отриманих результатів та відповідних нормативних 

документів [10‒15] штам T. viride 017 належить до групи авірулентних 

мікроорганізмів, не здатних до інвазії у внутрішні органи досліджених 

теплокровних тварин. Згідно даних щодо відсутності вірулентності, без 

урахування рівнів токсичності, токсигенності, алергенності, дисбіотичної дії штам 

T. viride 017 може вважатися непатогенним. 

 

Висновки до розділу 7 

 

Показано, що A. cucurbitacearum 502 та T. viride 017 характеризуються 

відсутністю вірулентності щодо теплокровних тварин, не здатних до інвазії у 

внутрішні органи, що дає підстави вважати їх непатогенними. 

Основні положення даного розділу відображені у працях автора [16]. 
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РОЗДІЛ 8 

ЕКОНОМІЧНА І БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДПОСІВНОЇ 

ОБРОБКИ НАСІННЯ РОСЛИН ОГІРКА ПОСІВНОГО ГРИБОМ  

T. VIRIDE 017 

 

В попередніх розділах роботи нами було доведено низку переваг 

передпосівної обробки насіння огірків грибом T. viride 017, як нового засобу 

виробництва, при вирощуванні огірків. В той же час сільськогосподарського 

товаровиробника, як потенційного споживача нового засобу виробництва, 

передусім цікавить його ефективність. На рівні підприємства категорія 

«ефективність» має різноманітні форми свого прояву [1]. Передусім це 

технологічна ефективність – підвищення урожайності вирощуваних 

сільськогосподарських культур. Вище було показано, що за цим показником 

обробка насіння грибом T. viride 017 є найбільш ефективним у порівнянні з усіма 

іншими варіантами. Але в умовах товарно-грошових відносин і ринкової моделі 

господарювання виробничника найбільше цікавить економічна ефективність 

нового засобу виробництва. 

Оскільки урожайні дані, що використані для визначення результату, 

отримано в дослідах на невеликих за розмірами ділянках, то для оцінки 

економічної ефективності за різних варіантів досліду нами змодельовано 

виробничі умови за використання типових технологій. Тому отримані економічні 

показники мають розрахунковий (умовний) характер.  

Результати розрахунку основних показників економічної ефективності 

вирощування огірків на штучно створеному інфекційному фоні гриба 

A. cucurbitacearum 502 (ШІФ) та за різних варіантів захисту наведено в табл. 8.1. 

Із наведених даних видно, що за усіх варіантів виробництво огірків є 

прибутковим. У той же час у варіанті ШІФ показник рентабельності досить 

низький, як для овочевих культур. При застосуванні хімічного фунгіциду 

Превікур спостерігається певне підвищення усіх показників економічної 

ефективності виробництва.  
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Так, унаслідок зростання урожайності на 13,6 % і менших темпів росту 

витрат із розрахунку на 1 га посівної площі (на 7,2 %) собівартість одиниці 

продукції знизилася на 5,6 %. Зазначене у поєднанні зі збільшенням виручки від 

реалізації продукції (пропорційно до росту урожайності) сприяло підвищенню 

розміру прибутку із розрахунку на 1 га посівної площі на 17 % і рівня 

рентабельності виробництва – на 17,3 в.п. (відсоткових пункти). При цьому 

окупність додаткових витрат по прибутку склала 4,46 грн/грн, тобто на кожну 

додаткову гривню витрат, пов’язаних із застосуванням Превікуру, отримано 

4,46 грн додаткового прибутку. 

У свою чергу, порівнюючи результати передпосівної обробки насіння 

огірків T. viride 017 із варіантом ШІФ, спостерігаємо значне покращення усіх 

основних показників економічної ефективності. Так, урожайність підвищилася 

більше, ніж у півтора рази (на 53,4 %). При цьому витрати із розрахунку на 1 га 

посівів зросли у значно меншій мірі – на 12,8 %. Завдяки цьому собівартість 1 т 

вирощених огірків зменшилася на 777 грн, або на 26,5 %. Пропорційно до росту 

урожайності збільшилася і виручка від реалізації продукції – на 39950 грн/га. За 

поєднаного впливу зазначених факторів розмір прибутку підвищився на 

36654 грн/га (на 74,8 %), а рівень рентабельності виробництва – на 104,4 в.п. При 

цьому на кожну додаткову гривню витрат, пов’язаних із застосуванням  

T. viride 017 отримано 11,12 грн додаткового прибутку. Отже, передпосівна 

обробка насіння огірків T. viride 017 для профілактики A. cucurbitacearum 502 є 

дієвим біологічним засобом підвищення ефективності виробництва. 

Крім цього необхідно порівняти ефективність T. viride 017, як нового засобу 

виробництва, з наявними на ринку фунгіцидами, в даному разі – з Превікуром. 

Так, при застосуванні T. viride 017 урожайність огірків зросла на 3,50 т/га ,або на 

35,0 % у порівнянні із варіантом застосування Превікуру. У той же час витрати із 

розрахунку на 1 га площі посівів у варіанті із досліджуваним біологічним 

фунгіцидом зросли на 5,2 % у порівнянні із хімічним. Більш детальний аналіз 

структури операційних витрат показав, що по вартості препарату із розрахунку на 

1 га посівної площі T. viride 017 є дешевшим у порівнянні із Превікуром 
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(4,90 грн/га проти 560,25), а приріст витрат із розрахунку на 1 га посівної площі 

при застосуванні досліджуваного біологічного засобу викликаний передусім їх 

збільшенням по операціях збирання й транспортування додаткового урожаю та 

кількістю і, відповідно, вартістю задіяної тари. За такого співвідношення росту 

урожайності та витрат собівартість 1 т огірків зменшилася на 612 грн, або на 

22,1 %. За пропорційного до росту урожайності збільшенню виручки від 

реалізації додаткової продукції комплексний вплив зазначених факторів сприяв 

підвищенню прибутку із розрахунку на 1 га посівів на 28322 грн (на 49,4 %), а 

рівня рентабельності виробництва – на 87,1 в.п. При цьому окупність додаткових 

витрат, пов’язаних із застосуванням досліджуваного біологічного фунгіциду по 

відношенню до обробки посівів хімічним, склала 19,80 грн/грн по отриманому 

додатковому прибутку.  

Отже, підвищення рівня економічної ефективності виробництва огірків за 

передпосівної обробки насіння T. viride 017 у порівнянні із застосуванням 

фунгіцида Превікур обумовлено як підвищенням урожайності (і відповідним 

зростанням грошових надходжень), так і меншою вартістю препарату із 

розрахунку на 1 га посівної площі, тобто T. viride 017 є і більш дешевим у 

порівнянні із Превікуром. 

Із результатів проведеного аналізу економічної ефективності застосування 

T. viride 017 в технологіях вирощування огірків випливає, що підвищення усіх її 

основних показників у порівнянні з іншими досліджуваними варіантами (із 

варіантом ШІФ та застосуванням фунгіцида Превікуру) базується передусім на 

зміні рівня урожайності (і відповідних надходжень від реалізації продукції) та 

розміру витрат на виробництво і реалізацію продукції. У свою чергу внаслідок 

можливого коливання ринкової кон’юнктури (зміни цін на ресурси та продукцію) 

або ж змін в технологіях виробництва препаратів можливою є і зміна показників 

економічної ефективності. З огляду на викладене доцільним є визначення 

кількісного впливу зазначених чинників (рівня урожайності та розміру витрат), як 

факторів першого порядку (здійснюють безпосередній вплив), на відхилення 

основних показників економічної ефективності. Оскільки в даному випадку має 
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місце прямий функціональний зв'язок між факторами та результатами, який 

можна виразити за допомогою математичних формул за використання простих 

арифметичних дій (додавання, віднімання, множення, ділення), то можна 

скористатися методикою детермінованого факторного аналізу [2]. З цією метою 

нами було застосовано прийом ланцюгових підстановок способу різниць, як один 

із найбільш наглядних. Відповідні розрахунки наведено в табл. 8.2.  

Наступним важливим показником економічної ефективності виробництва, 

на який впливають досліджувані фактори, є розмір прибутку із розрахунку на 1 га 

посівної площі. При цьому, в нашому випадку, за відсутності цінових коливань, 

дана модель є фактично двохфакторною і відображає вплив саме досліджуваних 

чинників. Відповідні розрахунки наведено в табл. 8.3. 

За підсумками аналізу даних табл. 8.3 можна зробити наступні висновки: 

розмір прибутку із розрахунку на 1 га посівної площі за рахунок зростання рівня 

витрат у варіанті із передпосівною обробкою насіння грибом T. viride 017 

зменшився на 3296 грн у порівнянні із варіантом ШІФ та на 1428 грн у порівнянні 

із застосуванням фунгіциду Превікуру. В той же час завдяки підвищенню рівня 

урожайності прибутковість 1 га посівів при застосуванні T. viride 017 зросла на 

39950 та 29750 грн відповідно, внаслідок чого отримано загальне збільшення 

розміру прибутку на 36654 та 28322 грн/га відповідно. 

Як і в попередньому випадку за відсутності цінових коливань наведена 

трьохфакторна модель є, по суті, двохфакторною. Відповідні розрахунки наведено 

в табл. 8.4. Як можна бачити із даних табл. 8.4, при застосуванні  

T. viride 017 рівень рентабельності виробництва огірків унаслідок збільшення 

розміру витрат із розрахунку на 1 га площі посіву зменшився на 50,3 в.п. у 

порівнянні із варіантом ШІФ та на 20,3 – у порівнянні із застосуванням 

Превікуру. Проте, за рахунок зростання рівня урожайності рентабельність 

виробництва зросла в більшій мірі – на 154,7 та 107,4 в.п. відповідно, 

забезпечивши загальне збільшення на 104,4 та 87,1 в.п. відповідно. 
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Таблиця 8.2 

Розрахунок впливу зміни розміру витрат на 1 га та рівня урожайності на 

відхилення рівня собівартості 1 т огірків за використання T. viride 017 

Показники 

Умовні 

позначення 

та формули 

розрахунку 

T. viride 017 по 

відношенню до 

ШІФ Превікуру 

Урожайність огірків в контролі, т/га Ук 8,8 10,0 

Урожайність огірків за використання  

T. viride 017, т/га 
Уп 13,5 13,5 

Витрати на 1 га посівної площі в 

контролі, грн. 
Вк 25823 27691 

Витрати на 1 га посівної площі за 

використання T. viride 017, грн 
Вп 29119 29119 

Повна собівартість 1 т огірків в контролі, 

грн. 
Ск= Вк/Ук 2934 2769 

Повна собівартість 1 т огірків за 

використання T. viride 017, грн. 
Сп= Вп/Уп 2157 2157 

Розрахункова (умовна) собівартість 1 т 

огірків, грн 
Сум= Вп/Ук 3309 2912 

Загальне відхилення собівартості 

одиниці продукції, грн/т 
∆Сзаг=Сп-Ск -777 -612 

Відхилення собівартості за рахунок зміни 

витрат на 1 га, грн/т 
∆Св=Сум-Ск +375 +143 

Відхилення собівартості за рахунок зміни 

урожайності, грн/т 
∆Су=Сп-Сум -1152 -755 
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Таблиця 8.3 

Розрахунок кількісного впливу зміни розміру витрат на 1 га посівів  

та рівня урожайності на відхилення розміру прибутку на 1 га за 

використання T. viride 017 

Показники 

Умовні 

позначення та 

формули 

розрахунку 

T. viride 017 по 

відношенню до 

ШІФ Превікуру 

Урожайність в контролі, т/га Ук 8,8 10,0 

Урожайність огірків за використання 

T. viride 017, т/га 
Уп 13,5 13,5 

Витрати на 1 га посівів в контролі, грн Вк 25823 27691 

Витрати на 1 га посівів за 

використання T. viride 017, грн 
Вп 29119 29119 

Реалізаційна ціна 1 т огірків, грн Ц 8500 8500 

Прибуток на 1 га посівів в контролі, 

грн 
Пк=Ц*Ук-Вк 48977 57309 

Прибуток на 1 га посівів за 

використання T. viride 017, грн 
Пп=Ц*Уп-Вп 85631 85631 

Розрахунковий (умовний) прибуток на 

1 га посівів, грн 
Пум=Ц*Уп-Вк 88927 87059 

Загальне відхилення прибутку, грн/га ∆Пзаг=Пп- Пк +36654 +28322 

Відхилення прибутку за рахунок зміни 

урожайності, грн/га 
∆Пв= Пум- Пк +39950 +29750 

Відхилення прибутку за рахунок зміни 

витрат на 1 га посівів, грн/га 
∆Пв= Пп- Пум -3296 -1428 
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Таблиця 8.4 

Визначення впливу зміни розміру витрат на 1 га посівів та рівня урожайності 

на відхилення рівня рентабельності виробництва за використання  

T. viride 017 

Показники 

Умовні 

позначення та 

формули 

розрахунку 

T. viride 017 по 

відношенню до 

ШІФ Превікуру 

Урожайність в контролі, т/га Ук 8,8 10,0 

Урожайність за використання 

T. viride 017, т/га 
Уп 13,5 13,5 

Витрати на 1 га посівів в контролі, 

грн. 
Вк 25823 27691 

Витрати на 1 га посівів за 

використання T. viride 017, грн. 
Вп 29119 29119 

Реалізаційна ціна 1 т огірків, грн. Ц 8500 8500 

Рівень рентабельності виробництва 

в контролі, % 

Рк=(Ц*Ук/Вк-

1)*100 
189,7 207,0 

Рівень рентабельності виробництва 

за використання T. viride 017, % 

Рп=(Ц*Уп/Вп-

1)*100 
294,1 294,1 

Розрахунковий (умовний) рівень 

рентабельності, % 

Рум=(Ц*Уп/Вк-

1)*100 
344,4 314,4 

Загальне відхилення рівня 

рентабельності, в.п. 
∆Рзаг=Рп-Рк +104,4 +87,1 

Відхилення рівня рентабельності за 

рахунок зміни урожайності, в.п. 
∆Ру=Рум-Рк +154,7 +107,4 

Відхилення рівня рентабельності за 

рахунок зміни витрат на 1 га 

посівів, в.п. 

∆Рв=Рп-Рум -50,3 -20,3 
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Як уже зазначалося, показники економічної ефективності знаходяться під 

значним впливом цінових факторів (ціни на матеріально-технічні ресурси та 

оплата праці, реалізаційні ціни на продукцію тощо). Тому коливання ринкової 

кон’юнктури і дуже актуальне для овочівництва сезонне коливання цін будуть 

позначатися і на рівні економічної ефективності виробництва. В цьому плані для 

більш об’єктивної оцінки нового засобу виробництва доцільним є доповнення 

аналізу економічної ефективності дослідженням біоенергетичної ефективності 

розглядуваних технологій вирощування огірків. Результати розрахунків 

представлено в табл. 8.5. 

За результатами аналізу даних табл. 8.5 слідує, що у варіанті зі штучно 

інфікованим фоном коефіцієнт енергетичної ефективності по основній продукції є 

меншим за одиницю (0,98). Тобто енерговміст отриманого урожаю огірків 

(25846 МДж/га) є меншим за витрати антропогенної енергії на його отримання 

(26293 МДж/га). Отже в плані окупності енергетичних витрат енергією основної 

продукції розглядуваний варіант є не ефективним. 

За обробки посівів Превікуром рівень енергетичної ефективності 

виробництва огірків у порівнянні із варіантом ШІФ помітно підвищується. Так, за 

відомого росту урожайності витрати антропогенної енергії із розрахунку на 1 га 

посівної площі (27724 МДж) зросли лише на 5,4 %, що забезпечило зменшення 

енерговитрат на 1 т основної продукції (2772 МДж) на 7,2 %. В результаті – 

коефіцієнт енергетичної ефективності зріс до 1,06, або на 7,8 %. При цьому 

окупність додаткових витрат, пов’язаних із застосуванням Превікуру 

енерговмістом додаткового врожаю складає 2,46 МДж/МДж. 

Найвищий рівень біоенергетичної ефективності у досліджуваних варіантах 

досягається за передпосівної обробки насіння огірків T. viride 017. Так, при 

зростанні витрат антропогенної енергії із розрахунку на 1 га посівів (28010 МДж) 

у порівнянні із ШІФ на 1717 МДж або на 6,5 % за відомого приросту урожайності 

та відповідного вмісту енергії в ньому, витрати антропогенної енергії із 

розрахунку на 1 т огірків склали 2075 МДж, що на 913 МДж або на 30,6 % менше. 

При цьому коефіцієнт енергетичної ефективності підвищився на 44,0 % й сягнув 
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рівня 1,42, а коефіцієнт енергетичної ефективності додаткових витрат енергії, 

пов’язаних із застосуванням T. viride 017 становить 8,04 МДж/МДж. 

У порівнянні із Превікуром варіант із застосуванням T. viride 017 

характеризується зменшенням витрат антропогенної енергії із розрахунку на 1 т 

огірків на 698 МДж або на 25,2 %. При цьому коефіцієнт енергетичної 

ефективності підвищився на 36,2 %, а коефіцієнт енергетичної ефективності 

додаткових витрат енергії, пов’язаних із застосуванням T. viride 017 по 

відношенню до Превікуру становить 36,0 МДж/МДж. 

Зазначене суттєве підвищення рівня енергетичної ефективності за 

використання T. viride 017 досягається завдяки тому, що додаткові витрати 

антропогенної енергій, пов’язані із його застосуванням, є набагато меншими за 

енерговміст додаткового урожаю. Для визначення кількісного впливу зазначених 

чинників на підвищення рівня біоенергетичної ефективності виробництва ми 

застосували вже згадану методику детермінованого факторного аналізу. 

Відповідні розрахунки наведено в табл. 8.6. 

Як можна бачити із даних табл. 8.6 за рахунок збільшення розміру витрат 

антропогенної енергії із розрахунку на 1 га посівної площі у варіанті із 

застосуванням T. viride 017 коефіцієнт енергетичної ефективності знизився на 0,09 

пункти у порівнянні із ШІФ та на 0,01 – у порівнянні із обробкою посівів 

Превікуром, але за рахунок підвищення енерговмісту урожаю він зріс на 0,53 та 

0,37 пункти відповідно, забезпечивши загальне зростання на 0,44 та 0,36 пункти 

відповідно. 

В цілому ж за результатами проведеного дослідження економічної та 

біоенергетичної ефективності досліджених варіантів технологій вирощування 

огірків слід підкреслити значний позитивний вплив застосування  

T. viride 017 на підвищення ефективності виробництва і в економічному і в 

енергетичному аспектах, як у порівнянні із показниками варіанту штучно 

інфікованого фону, так і у порівнянні із обробкою посівів хімічним фунгіцидом, 

зокрема Превікуром. 
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Таблиця 8.6 

Розрахунок впливу зміни розміру енерговмісту урожаю з 1 га та  

витрат антропогенної енергії на 1 га посівів на відхилення рівня коефіцієнта 

біоенергетичної ефективності виробництва огірків за використання  

T. viride 017 

Показники 

Умовні 

позначення та 

формули 

розрахунку 

T. viride 017 по 

відношенню до 

ШІФ Превікуру 

1 2 3 4 

Енерговміст урожаю огірків в 

контролі, МДж/га 
ЕУк 25846 29370 

Енерговміст урожаю огірків за 

використання T. viride 017, МДж/га 
ЕУп 39650 39650 

Витрати антропогенної енергії на 1 га 

посівної площі в контролі, МДж. 
ВЕк 26293 27724 

Витрати антропогенної енергії на 1 га 

посівної площі за використання 

T. viride 017, МДж. 

ВЕп 28010 28010 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 

в контролі 
КЕЕк= ЕУк/ВЕк 0,98 1,06 

Коефіцієнт енергетичної ефективності 

за використання T. viride 017 
КЕЕп= ЕУп/ВЕп 1,42 1,42 

Розрахунковий (умовний) коефіцієнт 

енергетичної ефективності 
КЕЕум= ЕУп/ВЕк 1,51 1,43 

Загальне відхилення коефіцієнта 

енергетичної ефективності 

∆КЕЕзаг= КЕЕп- 

-КЕЕк 
+0,44 +0,36 
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Продовження таблиці 8.6 

1 2 3 4 

Відхилення коефіцієнта енергетичної 

ефективності за рахунок зміни витрат 

антропогенної енергії на 1 га 

∆КЕЕве=КЕЕп- 

-КЕЕум 
-0,09 -0,01 

Відхилення коефіцієнта енергетичної 

ефективності за рахунок зміни 

енерговмісту урожаю 

∆КЕЕеу=КЕЕум- 

-КЕЕк 
+0,53 +0,37 

 

Висновки до розділу 8 

 

1. Установлено, 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 %. 

2. 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. 
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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, 

вивчено механізм його патогенної дії і запропоновано засоби захисту рослин від 

збудника акремоніозу. 

1. Установлено таксономічне положення нового збудника захворювання 

огірків Acremonium sp. 502. За морфолого-культуральними, фізіолого-

біохімічними та молекулярно-генетичними характеристиками Acremonium sp. 502 

віднесено 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. Установлено, що A. cucurbitacearum 502 локалізується в кореневій 

системі, кореневій шийці та гіпокотилі. Показано здатність гриба утворювати 

внутрішньоклітинний міцелій в епідермальній та паренхіматозній тканинах 

кореня. Виявлено відсутність закупорки судин рослин міцелієм 

A. cucurbitacearum 502. 

3. Установлено, що культуральна рідина A. cucurbitacearum 502 не 

проявляє фітотоксичної активності та не змінює проліферативну активність 

рослинних клітин, 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 дає змого грибу проникнути всередину клітин 

та утворити внутрішньоклітинний міцелій. Найвищу целюлозолітичну активність 

гриб виявляв через 6 тижнів культивування з показником рН середовища – 8,5. 

При цьому загальна целюлозолітична активність складала 1,95 од/мл, 

екзоглюканазна активність – 3,23, ендоглюканазна – 2,85 та β-глюкозидазна – 

2,39 од/мл.  
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5. Виявлено здатність A. cucurbitacearum 502 синтезувати етилен, 

найвищий рівень біосинтезу зафіксовано 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 перспективний штам гриба T. viride 017 для захисту 

рослин огірків, який характеризується високим антагоністичним потенціалом 

щодо A. cucurbitacearum 502 та інших збудників кореневих хвороб рослин. 

Встановлено, що штам T. viride 017 успішно приживається в кореневій зоні 

рослин огірків, знижує кількість патогенної мікробіоти. Передпосівна обробка 

насіння огірків грибом T. viride 017 сприяє обмеженню поширення акремоніозу, 

біологічна ефективність передпосівної обробки насіння складає 55 %.  

7. За умов трирічних польових досліджень показано, що передпосівна 

обробка насіння грибом T. viride 017 сприяла зростанню врожайності огірків на 

35 %, що підтверджено також і у виробничих дослідах. 

8. Встановлено, що передпосівна обробка насіння грибом T. viride 017 

обкмовила зменшення 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 %. 

9. 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. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 
На основі результатів багаторічних польових і виробничих досліджень 

сільськогосподарському виробництву пропонується використовувати штам гриба 

T. viride 017 (Патент України № 123447) для захисту рослин огірків від кореневих 

гнилей, зокрема акремоніозу. 

Дослідний зразок препарату має вигляд рідкого концентрату, яскраво 

смарагдового кольору, який містить спори гриба (Т = не менше 100 млн  КУО).  

Обробку насіння огірків грибом здійснювати у день посіву або не пізніше, 

ніж за добу до посіву з розрахунку 75 тис. КУО/насінину (20 мл препарату на 1 кг 

насіння). Для цього 20 мл дослідного зразка розбавити у 50 мл води. Суспензію 

нанести на насіння і ретельно перемішати. Насіння висівати у вологий грунт. 

Передпосівна обробка насіння огірків грибом сприяє підвищенню виживаності 

рослин, зменшує поширення акремоніозу і обумовлює підвищення врожайності.  
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Додаток А 

Чутливість рослин огірків різних сортів щодо гриба А. cucurbitacearum 502 

 
Рис. 1 Ураженість коренів рослин огірків сорту Льоша  

A. cucurbitacearum 502 (2 тижні): К – контрольні, ШІФ ‒ уражені  

 

 
Рис. 2 Чутливість рослин огірків сорту Льоша до A. cucurbitacearum 502 

(8 тижнів) 



199 
Продовження додатка А 

 
Рис. 3 Ураженість коренів рослин огірків сорту Журавльонок  

A. cucurbitacearum 502 (2 тижні): К – контрольні, ШІФ ‒ уражені 

 

 
Рис. 4 Чутливість рослин огірків сорту Журавльонок до 

A. cucurbitacearum 502 (8 тижнів) 
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Продовження додатка А 

 
Рис. 5 Ураженість коренів рослин огірків сорту Конкурент щодо 

A. cucurbitacearum 502 (2 тижні): К – контрольні, ШІФ ‒ уражені 

 

 
Рис. 6 Чутливість рослин огірків сорту Конкурент до A. cucurbitacearum 502  

(8 тижнів) 
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Продовження додатка А 

 
Рис. 7 Ураженість рослин огірків сорту Роднічок щодо 

A. cucurbitacearum 502 (2 тижні): К – контрольні, ШІФ ‒ уражені 

 

 
Рис. 8 Чутливість рослин огірків сорту Роднічок до A. cucurbitacearum 502 

(8 тижнів) 
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Додаток Б 

Чутливість тест-культур щодо культуральної рідини гриба  

А. cucurbitacearum 502 

 
Рис. 1 Чутливість Cucumis sativus L. щодо культуральної рідини гриба  

А. cucurbitacearum 502 (КР) вирощеного на поживному середовищі сусло (ПС) 

 

 
Рис. 2.а Чутливість Lepidium sativum L. щодо культуральної рідини 

гриба А. cucurbitacearum 502 (КР), вирощеного 

на поживному середовищі сусло (ПС) 
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Продовження додатку Б 

 
Рис. 2.б Чутливість Lepidium sativum L. щодо культуральної рідини  

гриба А. cucurbitacearum 502 (КР), вирощеного на  

поживному середовищі сусло (ПС) 

 

 
Рис. 3 Чутливість Cucumis sativus L. щодо культуральної рідини гриба 

 А. cucurbitacearum 502 (КР), вирощеного на середовищі Ролена-Тома (ПС) 
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Продовження додатку Б 

 
Рис. 4 Чутливість Allium cepa L. щодо культуральної рідини гриба 

А. cucurbitacearum 502 (КР), вирощеного на середовищі Ролена-Тома (ПС) 

 

 
Рис. 5.а Чутливість Lepidium sativum L щодо культуральної рідини гриба 

А. cucurbitacearum 502 (КР), вирощеного на середовищі Ролена-Тома (ПС) 
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Продовження додатку Б 

 
Рис. 5.б Чутливість Lepidium sativum L щодо культуральної рідини гриба 

А. cucurbitacearum 502 (КР), вирощеного на середовищі Ролена-Тома (ПС) 
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Додаток З 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Цехмістер, Г.В. Вивчення культурально-морфологічних особливостей 

фітопатогенного гриба Acremonium sp. 502. С.-г. мікробіологія 2014, 20, с 49–53.  

2. Цехмістер, Г.В. Синтез етилену фітопатогенним грибом Acremonium 

sp. 502. С.-г. мікробіологія 2015, 22, с 9–12. 

3. Копилов, Є.П.; Цехмістер, Г.В. Патогенність Acremonium sp. 502 

щодо рослин огірків. Карантин і захист рослин 2015, 12 (232), с 12–13. 

(Здобувачем проведено вегетаційні досліди та гістологічні дослідження, 

узагальнені та сформовані висновки). 

4. Копилов, Є.П.; Цехмістер, Г.В. Вплив Trichoderma viride 017 на 

мікоценоз кореневої зони рослин огірків. Біоресурси і природокористування 2017, 

9 (5–6), с 80–88. (Здобувачем здійснено відбір ґрунтових зразків, мікробіологічні 

посіви та визначення чисельності мікроміцетів, написання статті). 

5. Копилов, Є.П.; Цехмістер, Г.В. Вплив гриба-антагоніста Trichoderma 

viride 017 на продуктивність рослин огірків. С.-г. мікробіологія. 2018, 27, с 74–79. 

(Здобувачем проведено польові досліди, їх аналіз, інтерпретацію та 

статистичну обробку). 

Стаття у науковому виданні, включеному до наукометричних баз даних: 

1. Копилов, Є.П.; Цехмістер, Г.В. Целюлазна активність гриба 

Acremonium sp. 502, виділеного з уражених рослин огірків. Мікробіологія і 

біотехнологія 2015, 2, с 80–88. (Здобувачем проведено експериментальні 

дослідження, їх аналіз та статистичну обробку, участь у написанні статті). 

Патент України на корисну модель: 

1. Копилов, Є.П.; Цехмістер, Г.В. (Інститут сільськогосподарської 

мікробіології таагропромислового виробництва НААН). Штам мікроміцету 

Trichoderma viride – антагоніст збудника акремоніозного в’янення огірків. Патент 

України на корисну модель 123447, Лютий 26, 2018. (Здобувачем виділено штам, 

сплановано і проведено польові дослідження, їх аналіз та статистичну обробку). 
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Тези доповідей та матеріали конференцій, з’їздів: 

1. Цехмістер, Г.В. Акремоніозне в’янення огірків. Мікробіологія в 

сучасному сільськогосподарському виробництві, Тези доповідей ІХ наукової 

конференції молодих вчених, Чернігів, Україна, Листопад 26–27, 2013; Сівер-

Друк: Чернігів, 2013; с 32–34. 

2. Цехмістер, Г.В. Дослідження фітотоксичності Acremonium sp. 502. 

Молодь і поступ біології, Тези доповідей X Міжнародної наукової конференції 

студентів і аспірантів, Львів, Україна, Квітень 8–11, 2014, СПОЛОМ: Львів,  2014; 

с 296–297. 

3. Цехмістер, Г.В. Культурально-морфологічні особливості  

Acremonium sp. 502. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському 
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