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culture and 8 genus representatives isolated from rhizosphere. From the root surface there were isolated Rhizopus Ehrenb. 
(1,9%), Trichoderma Pers (33,6%) and Penicillium Link (43,9%). The usage of C. cochliodes 3250 for buckwheat seeds 
presowing treatment led to a significant decrease of molds Fusarium Link, Bipolaris Shoemaker, Alternaria Nees, Aspergillus 
Tiegh., Cladosporium Corda which are able to provoke the symptoms of root diseases of buckwheat. 
Key words: mycocenosis, antagonist, buckwheat, C. cochliodes 3250. 

МІКРОБІОЛОГІЯ 

Постановка проблеми. Однією з основних куль-
тур агроценозів України є гречка. Гречана крупа 
використовується як продукт дієтичного харчуван-
ня завдяки значному вмісту білків, жирів, вуглеводів, 
мінеральних солей (заліза, фосфору, кальцію, міді), 
органічних кислот (лимонної, яблучної, щавлевої), 
вітамінів (Р, РР, В1, В2, рутину) [1, 19]. При цьому, вона 
відрізняється збалансованим вмістом аргініну і лізину в 
амінокислотному складі білків та може зберігатись про-
тягом тривалого часу за рахунок високої кількості жирів, 
стійких до окиснення [7, 12, 17, 18,]. Рослини гречки в 
фазі цвітіння можуть використовуватись як сировина для 
одержання рутину [11]. Важливе значення гречка має як 
медонос, що приваблює ентомофагів [19]. 

Необхідним фактором формування високого урожаю 
гречки є повноцінне надходження елементів мінерального 
живлення до рослини та відсутність ураження патоге-
нами. Відомо, що збудники захворювань призводять до 
зниження урожаю гречки на 7-47% [20]. Співвідношення 
фітопатогенної та антагоністичної мікрофлори у фітосфері 
обумовлюється значною кількістю факторів: фізико-
хімічними умовами середовища, способами обробітку 
ґрунту, видами рослин та їх розвитком, рослинами по-
передниками [14, 16, 29]. 

Перспективним напрямком підвищення продуктивності 
сільськогосподарських культур, поліпшення живлення 
рослин та захисту від збудників хвороб є застосування 
біопрепаратів з антагоністичним ефектом. Біоагентом 
мікробного препарату Хетомік, що рекомендований для 
захисту пшениці, ячменю, люпину, сої, томатів, картоплі, 
соняшнику, цукрових буряків та хмелю від кореневих 
хвороб, є гриб-антагоніст Chaetomium сochliodes 3250 

Palliser. 
Саме тому, нами було проведено вивчення впливу 

гриба C. cochliodes 3250 на мікоценоз кореневої зони 
гречки посівної. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Ендофітні гриби, які безсимптомно живуть в тканинах 
рослин, є джерелами природних сполук, що здійснюють 
різноманітний біологічний вплив на макроорганізм. 
Співіснування між ендофітом та рослиною господарем 
є взаємовигідним для обох партнерів [30]. Нині ши-
роко використовуються метаболіти, що продукуються 
ендофітними мікроорганізмами, це дає змогу подолати 
зростаючий рівень резистентності збудників хвороб та 
недостатню кількість антибіотиків [33]. 

Іншим, важливим фактором запобігання поширенню 
хвороб рослин є функціонування у ґрунті мікроорганізмів-
антагоністів фітопатогенів. Високу ефективність про-
являють представники родів Pseudomonas, Bacillus, 
Trichoderma Pers., Chaetomium Kunze та інші [10]. 

Chaetomium Kunze - один з великих родів родини 
Chaetomiaceae, який представлений більше ніж 100 вида-
ми [25]. Серед грибів цього роду виявлені активні аген-
ти біологічної боротьби, що пригнічують ріст бактерій та 
грибів шляхом прямої конкуренції, мікропаразитизму або 
антибіозу [22, 23, 35]. Відомо понад 200 сполук продуктів 
метаболізму Chaetomium sp., які виявляють біологічну 
активність, водночас велика кількість цих з'єднань має 
високий антагоністичний потенціал [25]. Мікроміцет C. 
atrobrunneum L.M. Ames продукує фунгіциди - фускоатро-
зид і хетеатрозин [24], C. cochliodes Palliser - антибіотик 
хетомін [26], C. globosum Kunze ex Fr. - фітотоксин 
азофілон та хетомогілін D і J [34], антибіотичні речо-

Таблиця 1 
Мікобіота лучно-чорноземного вилугованого ґрунту кореневої зони гречки посівної 

Рід 

Чисельність, тис./% 

Рід 
Едафосфера 

Ризосфера Ризоплана 
Рід 

Едафосфера 
Контроль Обробка 

C. rnchliodes 32SG Контроль Обробка 
C. rnchliodes 32SG 

Absidia Tiegh. 0,4/0,4 - - - -

Acremonium Link 2,9/2,S - - - -

Alternaria Nees 3,4/3,2 11,6/13,S - - -

Aspergillus P. Micheli ex 
Haller 1,S/1,4 1,S/1,7 - - -

Bipolaris Shoemaker 2,9/2,S 1G,S/12,7 - - -

Chaetomium Kunze - - 11,6/11,S - 1,9/3,9 

Cladosporium Corda 2,9/2,S 2,9/3,S 2,9/3,1 - -

Dematiaceae - - 9,7/9,9 - -

Fusarium Link 3,7/3,S 3,4/3,9 1,9/1,9 - -

Gliocladium Corda б,7/б,3 - - - 19,б/40,9 

Mortierella Coem. 7,S/7,G - 1,S/1,S - -

Mucor Micheli ex Fr. 7,S/7,4 - - - -

Penicillium Link 27,9/2б,4 21,3/24,9 27,9/2S,6 17,7/43,9 7,S/1S,S 

Rhizopus Ehrenb. 2,2/2,1 2,б/3,1 4,1/4,3 G,S/1,9 -

Stachybotrys Corda 1,S/1,4 - - - -

Trichoderma Pers. 20,1/19,0 1S,3/21,4 2б,1/2б,7 13,S/33,6 12,G4/2S,2 

Інші гриби 14,2/13,4 13,1/1S,3 11,9/12,2 S,3/2G,6 6,S/14,2 
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вини хетомін та хетовірідін [21, 32]. C. gracile Udagawa 
- антимікробний хетохромін A [28]. Хетомії є одним з 
найбільш вивчених мікроорганізмів у промисловості для 
виробництва біологічно активних препаратів [27]. Проте 
визначати характер взаємодії мікроорганізмів з рослиною 
неможливо без вивчення їх різноманіття в кореневій зоні. 

З огляду на вище зазначене метою нашої роботи 
було дослідити вплив гриба-антогоніста C. cochliodes 
Palliser 3250 на склад грибного ценозу в кореневій зоні 
гречки посівної. 

Методика дослідження. Зразки ґрунту відбирали 
з орного шару (0-20 см) едафосфери (ґрунту міжрядь), 
ризосфери (ґрунту що безпосередньо оточує корінь), 
ризоплани (коренів рослин) та гістосфери (внутрішніх 
тканин рослинних коренів) гречки посівної сорту 
Aнтарія. Ґрунт - чорнозем вилугований слабоглеюва-
тий легкосуглинковий на лесі (дослідне поле Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислово-
го виробництва HAAH), який характеризується такими 
агрохімічними показниками: вміст гумусу в орному шарі 
становить 3,56%, рH сольвої витяжки - 5,2-5,6%, азот, 
що легко гідролізується - 95-100 мг (за Юзрнфільдом) на 
100 г ґрунту, рухомих форм фосфору - 251-256 мг на 
100 г ґрунту (за Юрсановим) і обмінного калію - 108-111 
мг K20 на 1 кг ґрунту (за Юрсановим). Розмір посівної 
ділянки - 8 м2, облікової - 6,4 м2, повторність - чоти-
рьохразова. Aгротехніка вирощування загальноприйнята 
для зони Полісся. Фосфорні та калійні добрива вносили в 
нормі Р^^, азотні добрива не вносили. Дослід заклада-
ли за схемою: 1 - контроль (обробка насіння водогінною 
водою), 2 - передпосівна обробка насіння C. cochliodes 
3250 з розрахунку 40 тисяч колонієутворюючих одиниць 
^УО) на 1 насінину. 

Відбір ґрунтових зразків, виділення грибів та їх облік 
здійснювали за загальноприйнятими методиками [13]. 
Визначення чисельності здійснювали за методом внесен-
ня ґрунтової суспензії в товщу поживного середовища. 
Kультурально-морфологічні ознаки грибів вивчали на 
сусло-агарі. Ідентифікували за відповідними для кожної 
групи визначниками [3-6]. 

Основні результати дослідження. Як видно з 
таблиці 1, до найбільш поширених родів мікроміцетів 
лучно-чорноземного вилугованого ґрунту належать гри-
би родів Trichoderma Pers. і Penicillium Link з чисельністю 
19,0% і 26,4% відповідно. Типовими представниками 
едафосфери є гриби родів Mucor Micheli ex Fr., Mortierella 
Coem., Gliocladium Corda, Fusarium Link. 

Загальновідомо, що специфіка кореневих виділень 
визначає склад грибів у ризосфері. Між рослинами та 
мікроорганізмами здійснюється молекулярний зв'язок, 
який ґрунтується на обміні і транспорті метаболітів. Разом 
з тим, спостерігається як інгібування, так і стимулювання 
певних видів грибів за рахунок фізіологічно активних ре-
човин, що виділяються коренями рослин [8, 15]. 

У ризосфері гречки переважали гриби, які належа-
ли до більш ніж 8 родів, найвища кількість відмічена 
для представників Penicillium Link (24,9%), Trichoderma 
Pers. (21,4%), Bipolaris Shoemaker (12,7%), Alternaria 
Nees (13,5%). Hа поверхні коренів траплялися гриби 
родів Rhizopus Ehrenb. (1,9%), Trichoderma (33,6%) та 
Penicillium Link (43,9%). 

Серед відомих симптомів захворювань гречки значна 
частина має грибну етіологію. Зокрема фузаріозна ко-
ричнева гниль Fusarium heterosporum Nees, фузаріозне 
в'янення F. oxysporum Schltdl, F. solani Sacc., F. 
moniliforme J. Sheld., оливкова пліснява - Cladosporium 
herbarum (Pers.) Link, альтернаріоз - Alternaria alternata 
(Fr.) Keissl., A. fasciculata (Cooke & Ellis) L.R. Jones & Grout, 
A. tenuis Nees [31]. 

Aнтагоністичний вплив мікроорганізмів на 
фітопатогени обумовлюється низкою механізмів, таких 
як антибіоз (інгібування антибіотиками, токсинами чи по-
верхнево активними речовинами) та конкуренція за дже-
рела живлення, поверхню колонізації [22, 23, 35]. 

Ефективним засобом обмеження поширення 
фітопатогенів може бути застосування сапротрофно-
го гриба C. œchliodes 3250, що характеризується ви-
сокою антагоністичною активністю. В ризосфері гречки 
посівної істотно зменшується кількість представників 
родів Alternaria Nees, Aspergillus P. Micheli ex Haller, 
Bipolaris Shoemaker за впливу гриба антагоніста. Та-
кож простежується тенденція до зменшення грибів роду 
Cladosporium Corda та Fusarium Link. 

Підвищення стійкості рослин до хвороб, можливо, 
також шляхом індукування захисних реакцій організму, 
що передбачає здатність рослинних тканин швидше та 
інтенсивніше реагувати на проникнення патогена. Засто-
сування еліситору - арахідонової кислоти, може стиму-
лювати захисні механізми рослин [2]. З попередніх робіт 
відомо, що C. œchliodes 3250 продукує арахідонову кис-
лоту [9]. 

Безпосередньо на поверхні коренів гречки виявлено 
гриби Penicillium Link, Trichoderma Pers., Rhizopus Ehrenb. 
У ризоплані розвиваються як факультативні паразити, 
так і сапротрофні гриби, тобто різноманіття мікобіоти за-
лежить від конкурентної здатності мікроміцетів. Важли-
во відмітити, що представники роду Chaetomium були 
виявлені в ризосфері та ризоплані рослин гречки. 

З перепедніх вегетаційних досліджень відомо, що 
гриб C. cochliodes 3250 активно розвивається на коренях 
гречки і утворює плодові тіла на кореневих волосках. Та-
кож виявлено проникнення гіф гриба в корені та кореневі 
волоски рослин гречки [9]. Hами було підтверджено про-
никнення грибів роду Chaetomium Kunze в гістосферу 
гречки в польових дослідженнях. 

У контрольному варіанті з внутрішніх тканин 
коренів гречки були виділені гриби родів Fusarium 
Link та Verticillium Nees 9 та 4% відповідно. В варіанті 
з передпосівною обробкою насіння гречки грибом 75% 
мікроміцетів гістосфери складали представники роду 
Chaetomium Kunze. Виділені гриби відповідали на-
ступним морфологічним характеристикам: верхівкові 
відростки двох типів: прямі знизу та з завитками звер-
ху, шорсткуваті. Також ми спостерігали плодові тіла 
(перитеції) від темно-зелених до темно-коричневих, з 
відростками. Отже, інтродукція в кореневу зону гречки 
C. cochliodes 3250 істотно зменшує проникнення в корені 
представників інших родів ендофітних мікроміцетів шля-
хом прямої конкуренції та утворення асоціацій з кореня-
ми рослин. 

Висновки. Вивчено видовий склад мікроміцетів луч-
но-чорноземного вилугуваного ґрунту кореневої зони 
гречки посівної. Показано, що в едафосфері перева-
жають гриби родів Trichoderma Pers. і Penicillium Link. 
У ризосфері також була виявлена значна кількість 
Penicillium Link, Trichoderma Pers., окрім того досить чи-
сельними були представники родів Bipolaris Shoemaker 
та Alternaria Nees, які часто є збудниками захворювань 
культурних рослин. Значно менша родова різноманітність 
відмічена в ризоплані рослин гречки (Rhizopus Ehrenb., 
Trichoderma Pers. та Penicillium Link). 

Функціонування у ґрунті C. cochliodes 3250 -
антагоніста фітопатегенів, є важливим фактором 
запобігання поширенню хвороб. За передпосівної оброб-
ки насіння гречки сапротрофним грибом в ризосфері та 
ризоплані гречки істотно зменшувалась кількість грибів 
родів Alternaria Tiegh., Aspergillus P. Micheli ex Haller, 
Bipolaris Shoemaker, Cladosporium Corda та Fusarium Link. 
Також в гістосфері гречки в варіанті з передпосівною об-
робкою були виявлені гриби роду Chaetomium Kunze, які 
за морфологічними характеристиками відповідали виду 
C. cochliodes Palliser. 

Отже, використання C. cochliodes 3250 для 
передпосівної обробки насіння гречки сприяє зменшен-
ню кількості патогенної мікробіоти у фітосфері рослин. 
Це особливо ефективно при вирощуванні зазначеної 
культури завдяки різновекторному впливу сапротроф-
ного гриба: конкуренція за поверхню колонізації, синтез 
біологічно активних речовин, індукція захисних реакцій 
макроорганізму. 
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