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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку грибівництва України перспективним є 
промислове культивування їстівних базидіоміце-
тів, зокрема гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) 
Kummer, добре відомого під назвою ґлива зви-
чайна. Цей гриб має високі показники життє-
здатності, добре пристосовується до будь-якої 
зміни довкілля та вуглецевого субстрату і тому в 
штучних умовах має просту технологію вирощу-
вання, що дає можливість в достатній кількості 
отримувати з нього харчовий білок, який є аль-
тернативним до білків рослинного або тваринно-
го походження [1]. Одним із основних завдань 
сучасного грибівництва є підвищення врожайно-
сті плодових тіл від впровадження нових перс-
пективних штамів гливи звичайної. Такий підхід 
припускає проведення цілеспрямованого пошуку 
нових плодових тіл ґливи звичайної в різних 
кліматичних умовах з метою подальшого їх ви-
користання в скрінінгових дослідженнях [6, 9]. 
Нині застосовується відомий метод інтенсив-

ного культивування ґливи в пакетах із невели-

кою кількістю субстрату, що є напіввиробничим 
методом, максимально наближеним до промис-
лових умов, який дає змогу виявити найперспек-
тивніші штами гриба [5, 10]. Одним із напрямів 
сучасного дослідження є оцінка нових ізолятів  
P. ostreatus до плодоношення в штучних умовах 
за коефіцієнтом габітусу плодових тіл гриба  
[5, 10, 11]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Морфологічні ознаки плодових тіл, їх габітус є 
одним з елементів ідентифікації штамів, які ви-
значають його потенційні можливості й залиша-
ються незмінними незалежно від умов вирощу-
вання [2]. В роботах авторів [3, 10] вивчено кое-
фіцієнт габітусу гриба роду Agaricus, за яким 
можливо оцінити розміри, пропорційність пло-
дових тіл гриба та їх товарні якості. Високі по-
казники коефіцієнта габітусу різних штамів да-
ного гриба свідчили про найкращі його товарні 
якості й перспективність для промислового 
культивування. Для гриба роду Pleurotus надава-
лася недостатня увага, хоча він належить до ша-
пинкових грибів, у яких плодове тіло чітко розді-
лено на шапинку і ніжку [9]. Також у літературі 
відсутні дані щодо взаємозв’язку між коефіцієн-
том габітусу плодових тіл та урожайністю цього 
гриба. 
Мета і завдання досліджень. Мета дослі-

дження – визначення коефіцієнта габітусу нових 
ізолятів гриба P. ostreatus за умов інтенсивного 
культивування на твердому вуглецевому суб-
страті – лушпинні соняшника (як найбільш роз-
повсюдженому в Україні) та використання цього 
коефіцієнта в якості індикатора задля знахо-
дження нових, більш перспективних, ізолятів 
для промислового грибівництва. 
Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проведено на базі кафедри фізіології ро-
слин Донецького національного університету у 
спеціальному приміщенні з контрольованими 

Здійснено оцінку господарсько-біологічних показ-
ників нових ізолятів гриба P. ostreatus за умов ін-
тенсивного культивування на твердому вуглецево-
му субстраті – лушпинні соняшника, як найбільш 
розповсюдженому в Україні. Встановлено, що всі 
культури ґливи звичайної здатні утворювати пло-
дові тіла без температурного шоку і додаткового 
впливу зовнішніх факторів. Виявлено морфобіоло-
гічні особливості нових ізолятів гриба P. ostreatus, 
а саме: за розміром та кількістю плодових тіл і 
зростків, формою шапинки. Зроблено розрахунок 
коефіцієнта габітусу плодових тіл ґливи звичайної, 
за результатами якого встановлено найбільш пер-
спективні ізоляти В-99 і К-99 для промислового 
грибівництва, порівняно з контрольним штамом 

НК-35. 
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параметрами мікроклімату, які не залежали від 
факторів зовнішнього середовища. Обліки, ана-
лізи та спостереження за умов інтенсивного 
культивування гриба проводили за стандартни-
ми загальноприйнятими методиками [7]. Для 
роботи взято нові природні ізоляти гриба  
P. ostreatus К-99, Р-01, В-99, ВК-2000, Р-15,  
С-2000, КЕ-2001, виділені з плодових тіл, зібра-
них із деревинних субстратів у різних геогра-
фічних районах Донецька, Донецької та Курсь-
кої областей, а також новий штам 420 із колекції 
кафедри фізіології рослин. Для контролю вико-
ристано штам НК-35, який занесено до Держав-
ного реєстру сортів України, що широко культи-
вується у промисловому масштабі [4]. Інтенсив-
не культивування проведено на вуглецевому 
твердому субстраті (лушпинні соняшника) в по-
ліпропіленових пакетах розміром 20х30 см із 
масою 1,5 кг. Обліковою ділянкою був кожний 
мішок. Варіанти розміщували методом повної 
рендомізації. Повторність дослідів триразова. Лі-
нійні показники визначали як середні значення ви-
мірів усіх плодових тіл із кожного варіанта з пода-
льшим розрахунком коефіцієнта габітусу за форму-
лою С. Ф. Негруцького зі співавторами [3]:  

K = 
X Y
X Z
−
−

, де: К – коефіцієнт габітусу, у. о.;  

Х – діаметр шапинки, см; Y – довжина ніжки до 
шапинки, см; Z – максимальний діаметр ніжки, 
см. Урожайність гриба підраховували за відно-
шенням маси свіжих плодових тіл до маси воло-
гого субстрату (г/кг). Статистичну обробку да-
них проводили за допомогою дисперсійного 
аналізу та множинного порівняння середніх за 
Данетом [8] і комп’ютерної програми Origin 7. 
Результати досліджень. За результатами до-

сліджень інтенсивного культивування на луш-
пинні соняшника встановлено, що нові ізоляти 
гриба P. ostreatus здатні утворювати плодові тіла 
без температурного шоку та додаткового впливу 
зовнішніх факторів. Плодові тіла всіх ізолятів 
відрізнялися між собою за кольором і формою 
шапинки, причому колір примордіїв був інтен-
сивнішим, порівняно з плодовими тілами, і ва-
ріював від блакитного до темно-сірого. Форма 
плодового тіла мала вигляд від округлої до во-
ронкоподібної, що цілком співпадає з описом 
гриба у літературі [1, 7]. Плодові тіла нових ізо-
лятів гриба P. ostreatus відрізнялися між собою 
за розміром та кількістю плодових тіл і зростків. 
Кількість зростків коливалася від 1 до 3 на од-
ному мішку. Кількість плодових тіл варіювала 
від 10 до 25 штук в одному зростку. 

За результатами досліджень встановлено, що всі 
нові ізоляти гриба за терміном повного обростання 
субстрату незначною мірою відрізнялися між со-
бою і засвоювали всю поверхню субстрату за 10–
12 діб після інокуляції. Появу примордій першої 
хвилі плодоношення виявлено в усіх ізолятів на 
14–30-у добу, другої – на 30–64-у добу, що 
пов’язано з їх морфобіологічними особливостями. 
Раніше всіх примордії першої хвилі утворювалися 
в ізолятів Р-15, ВК-2000 і у нового штаму 420 (14–
15-та доба), що несуттєво відрізняло їх від контро-
льного штаму НК-35 (18-та доба). Пізніше утво-
рення примордіїв, порівняно з НК-35, спостеріга-
лося в ізолятів В-99, К-99 і Р-01 (26–30-та доба). 
Така ж послідовність спостерігалася щодо появи 
примордіїв другої хвилі плодоношення. 
Аналіз отриманих даних свідчить, що нові ізо-

ляти гриба P. ostreatus відрізнялися між собою за 
показниками плодового тіла. Найбільшу масу пло-
дового тіла мали ізоляти В-99 і К-99 (17,9 і 17,4 г 
відповідно), що в 1,9 разу вище порівняно зі шта-
мом НК-35 (9,2 г). Найменшою маса плодового 
тіла була в ізолятів С-2000 і штаму 420 – 8,4 та  
7,8 г відповідно. Найбільший діаметр шапинки був 
також у ізолятів В-99 і  К-99 – 7,1 і 7,6 см відповід-
но. У штаму НК-35 діаметр шапинки становив  
6,1 см і незначною мірою відрізнявся від інших 
штамів. За розміром довжини ніжки всі досліджені 
штами були майже однаковими. 
Розраховані коефіцієнти габітусу плодових тіл 

(К, у. о.) культур гриба P. ostreatus свідчать, що 
найкращі товарні якості притаманні новим ізо-
лятам К-99 і В-99, що в 1,4–1,3 рази вище порів-
няно зі штамом НК-35 (рис. 1). Низькі показники 
коефіцієнта габітусу мали ізоляти С-2000 і Р-15 
та штам ізолят 420. Інші ізоляти незначно відріз-
нялися між собою за цим показником, але він 
був теж вищим, ніж у штаму НК-35. 
Другу частину досліджень було спрямовано 

на встановлення взаємозв’язку між лінійними 
показниками плодового тіла нових ізолятів гриба 
P. ostreatus та їх продуктивністю (рис. 1–4). 
Отримані дані свідчать про взаємозв’язок між 
коефіцієнтами габітусу першої та другої хвиль 
плодоношення культур P. ostreatus із коефіцієн-
том кореляції R = 0,724, який можна описати 
лінійним рівнянням реґресії:  

y = –(0,08 ± 0,23) + (0,88 ± 0,33)x (рис. 1). 
Це вказує на те, що незалежно від хвилі пло-

доношення лінійні показники плодового тіла, а 
саме: діаметр шапинки та ніжки і довжина ніжки 
завжди мають розміри в межах, обумовлених 
морфобіологічними особливостями кожного 
штаму гливи звичайної. Отримані результати  
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Рис. 1. Взаємозв’язок між коефіцієнтами 
габітусу першої (К, у. о. (1 хв)) та другої 

(К, у. о. (2 хв)) хвиль плодоношення нових 
P. ostreatus в умовах інтенсивного 

культивування на лушпинні соняшника 
дають підстави зробити припущення, що коефі-
цієнт габітусу (К, у. о.) – відносно постійний 
морфобіологічний показник, який не залежить 
від інших факторів плодоношення гриба 
P. ostreatus. Це підтверджується встановленим 
взаємозв’язком між коефіцієнтом габітусу та 
урожайністю нових штамів P. ostreatus в умовах 
інтенсивного культивування на лушпинні соня-
шника з високим коефіцієнтом кореляції 
R = 0,908, який описується рівнянням  

y = –(57,94 ± 43,1) + (370,56 ± 69,63)x (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаємозв’язок між коефіцієнтом 
габітусу (Кср., у. о.) та урожайністю (г/кг) 

нових ізолятів P. ostreatus в умовах 
інтенсивного культивування на лушпинні 

соняшника 

Взаємозв’язок, який виявлено, дає змогу ско-
ротити час дослідження гриба від пошуку нового 
штаму в природі до впровадження його в проми-
слове грибівництво, а саме: за розрахунком кое-
фіцієнта габітусу гриба вже на попередній стадії 
відбору вирахувати майбутню урожайність будь-
якої дослідженої культури. 
За результатами експериментів встановлено 

також прямий взаємозв’язок між першою і дру-
гою хвилями плодоношення, що описується рів-
нянням y = (10,48 ± 10,81) + (0,206 ± 0,08)x з 
R = 0,723 (рис. 3). 
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Рис. 3. Взаємозв’язок між урожайністю 
(г/кг) першої і другої хвиль плодоношення 
для нових ізолятів P. ostreatus в умовах 

інтенсивного культивування на лушпинні 
соняшника 
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Рис. 4. Взаємозв’язок між масою 

плодового тіла (г) і урожайністю (г/кг)  
в умовах інтенсивного культивування 
нових ізолятів гриба P. ostreatus на 

лушпинні соняшника 
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На підставі отриманих даних можна зазначити: 
по-перше, урожайність першої хвилі корелює з 
урожайністю другої хвилі плодоношення і є макси-
мальною для штамів К-99 і В-99; по-друге, за пара-
метрами плодового тіла, які генетично обумовлені, 
всі культури знаходяться у межах, притаманних для 
кожного штаму, тобто урожайність нових штамів 
ґливи звичайної певною мірою визначається мор-
фобіологічними особливостями гриба. 
За результатами досліджень встановлено вза-

ємозв’язок між масою плодового тіла й урожай-
ністю першої і другої хвиль плодоношення шта-
мів P. ostreatus в умовах інтенсивного культиву-
вання на лушпинні соняшника, що описується 
лінійним рівнянням (рис. 4): 

y = (28,1 ± 26,9) + (11,43 ± 2,12) x з R = 0,911.  
Видно, що найбільш урожайні ізоляти ґливи 

звичайної К-99 і В-99 мають також і найбільшу 
масу плодового тіла. Ізоляти з низькими показ-
никами урожайності характеризуються малою 
масою плодового тіла. Таким чином, маса пло-
дового тіла є морфобіологічним показником 
гриба, який знаходиться в межах, властивих для 
кожної дослідженої культури. 

Висновки. Таким чином, усі досліджені шта-
ми придатні для вирощування на лушпинні со-
няшника в умовах інтенсивного культивування. 
Водночас вони відрізняються між собою за по-
казниками плодоношення, урожайності й ліній-
ними параметрами плодового тіла. Встановлено, 
що продуктивність гриба залежить від морфо-
біологічних особливостей ізоляту і має хвилепо-
дібний характер плодоношення. Перша і друга 
хвилі плодоношення різняться між собою за по-
казниками урожайності. Найбільш продуктив-
ною є перша хвиля плодоношення, що становить 
понад 70–80 % від загальної урожайності плодо-
вих тіл (рис. 3). 
На підставі отриманих даних можна ствер-

джувати, що коефіцієнт габітусу (К, у. о.) є від-
носно постійним морфобіологічним показником 
гриба, який не залежить від хвилі плодоношення 
та його продуктивності. Взаємозв’язок, який ви-
явлено між масою плодового тіла та урожайніс-
тю, можна використовувати практично для ви-
значення найперспективніших ізолятів гриба 
вже на попередньому етапі дослідження. 
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