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Все більше страв з грибів з’являється у меню сучасних закладів 

харчування, ресторатори цінують гриби за швидкість приготування та 

привабливий вигляд. Визначено, що приємний смак і аромат грибів 

розкривається після термічної обробки і забезпечується наявністю сірки та 

азотовмісних компонентів, кетонів та альдегідів С8 [1]. Але особливості 

розвитку та живлення грибів не дозволяють бути впевненими у харчовій 

безпеці дикорослих видів, відомо що в екологічно забруднених зонах вони 

накопичують у плодових тілах тяжкі метали та радіонукліди [2]. Саме тому 

зростає інтерес до штучно вирощених грибів, продовольчу якість та 

біохімічний склад яких можна регулювати завдяки формулам субстратів [3]. З 

іншої сторони, стрімкий розвиток культивування екзотичних грибів пов’язаний 

з їх високими функціональними властивостями, які забезпечуються достатньою 

термостійкістю біоактивних речовин, зокрема ß–глюканів. Гриби стали 

невід’ємною частиною оздоровчих дієт, які націлені на зниження кров’яного 

тиску, ваги, підтримання рівня цукру та ліпопротеїнів низької густини [4].  

На жаль, асортимент сучасного вітчизняного ринку культивованих грибів 

є обмеженим, за даними Асоціації грибовиробників України 80% його 

представлено печерицею, а лише 20 відсотків займають екзотичні гриби. З них 

19 % грибної продукції віднесено до роду Глива: звичайна, легенева та степова 

(королівська), і тільки 1% належить іншим цінним дереворуйнівним грибам 

шіїтаке, опенькам (тополевому та зимовому), герицію та іншим. Цей факт 

пов'язаний з відсутністю ефективних технологій промислового виробництва 

екзотичних грибів, адаптованих до місцевої рослинної сировини. Відомо, що 

швидкість колонізації субстратів у гливи степової в 2 рази нижча у порівнянні з 

гливою звичайною, а у шіїтаке або гериція у 3 рази [5]. Наявність конкурентних 

мікроорганізмів, зокрема нижчих цвілевих грибів родів  у субстратах є 

фактором, що обмежує розвиток екзотичних грибів [6].  

За попередніми даними, у середньому на 20 днів скорочується термін 

отримання урожаю та на 5–10 % зростає біологічна ефективність Cyclocybe 

aegerita (V. Brig.) Vizzini (опенька тополевого) за використання стерильних 

субстратів. На субстратах, виготовлених методом ферментації у високому шарі, 

вдалої колонізації культурою Pleurotus eryngii (DC.) Quél. (гливи степової) не 

відбулося. Під час інкубації на субстраті почали розвиватися колонії плісеневих 
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грибів родів Trichoderma та Aspergillus, що спричинило пригнічення 

вегетативного розвитку міцелію гливи степової та відсутність плодоношення 

[7]. 

Методом розведення за Кохом були проведені змиви з поверхні соломи 

на середовища ГРМ (Оболенськ) для визначення кількості бактерій та на 

середовище МДПА (мальт–декстрозний агар з додаванням 2% пептону 

ферментованого основного) з 0,1% вмістом антибіотику (Ампіцілін) для 

визначення кількості колоній цвілевих грибів. Загальна кількість виділених 

мікроорганізмів складала (1,16 ± 0,07)10
4
 колонієутворюючих одиниць (КУО) 

на 1 грам сировини.  

Доведено, що на поверхні соломи домінують види роду Penicillium (60% 

від загальної кількості КУО), кількість бактеріальних одиниць у середньому 

досягає 30%, Aspergillus – 5%, Alternaria – 4%, Trichoderma та інші  – біля 1%. 

Було виділено в чисту культуру і методом зустрічних посівів перевірено 

вплив 8 різних видів цвілі як вищезазначених родів, так і додатково: 

Cladobotryum, Coniothyrium, Fusarium на розвиток гливи звичайної штаму 2301 

ІВК.  

Методом ПЛР було визначено, що на зразках соломи ячменю і пшениці, 

що були основою субстратів для культивування гливи, отриманих з 

господарств Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської області були 

присутні наступні види цвілевих грибів: Alternaria alternate, Cladobotryum 

mycophilum Coniothyrium pyrinum, Trichoderma pleuroticola, Tr. harzianum, 

Tr.atroviride,  Fusarium oxysporum, Penicillium cf. roqueforti.  

З’ясовано, що існує три варіанти взаємодії культури гливи та визначених 

видів цвілевих грибів під час фронтального розвитку колоній за якими 

досліджені види були розбиті на групи:  

1) відсутня конкуренція – міцелій гливи розвивається активно, без 

візуального зменшення швидкості колонізації середовища; після перетину з 

колонією цвілевої культури продовжує розвиток по її поверхні (рис.1, а). 

 

        
                   а            б       в 

Рис. 1. Зустрічні колонії культури Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 

(глива звичайна) штам 2301 ІБК та колоній плісеневих грибів на 10 добу з дати 

інокуляції: а) Coniothyrium pyrinum (Sacc.) J. Sheld.; б) Fusarium oxysporum 

Schltdl. в) Cladobotryum mycophilum (Oudem.) W. Gams & Hooz. 
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2) виражена конкуренція – утворюється виражена зона пригнічення чи 

повного припинення розвитку міцелію гливи (рис.1, б) 

3) повний антагонізм – колонія плісеневої культури пригнічує розвиток 

культури гливи і навіть використовує її для власного живлення (рис.1, в).  

До першої групи віднесли досліджені види роду Aspergillus, вид 

Coniothyrium pyrinum (Sacc.), більш відомий під назвою Phyllosticta pirina Sacc. 

(збудник філостиктозу або бурої плямистості плодових дерев), а також 

виділений вид Alternaria alternate (Fr.) Keissl. 

Найбільш виражене пригнічення росту міцелію гливи з виділенням 

метаболічної рідини на поверхні контактної зони спостерігали у досліді з 

Penicillium roqueforti Thom, хоча у чашках Петрі з іншими виділеними 

культурами роду Penicillium визначали лише зони підвищеної щільності та 

припинення розвитку P. ostreatus. За характером наявної конкурентної 

взаємодії до цієї групи віднесли також Fusarium oxysporum Schltdl (рис. 1, б). 

Прояв антагонізму з повним припиненням росту культури P. ostreatus 

спостерігали на зустрічних культурах з видами цвілі: Cladobotryum mycophilum 

Trichoderma pleuroticola, Tr. harzianum, Tr.atroviride. Якщо прояв антагонізму  

грибів роду Trichoderma по відношенню до культур вищих грибів достатньо 

вивчено, то патогенний ефект Cl.mycophilum по відношенню до гливи звичайної 

доведено вперше (рис. 1, в). Вже відомо про негативні наслідки інфікування 

плодових тіл Agaricus bisporus (J.E.Lange) Imbach, та P. eryngii означеним 

видом, але описи подібної контамінації P. ostreatus в сучасній науковій 

літературі не зустрічаються [8, 9]. 

Отже, визначення мікробіологічної якості рослинної сировини має стати 

невід’ємною складовою загальної якості субстратів. Як було доведено 

попередніми дослідами, наявність конкурентних або антагоністичних 

мікроскопічних грибів стає основною причиною зниження ефективності 

вирощування культур їстівних грибів з низькою швидкістю вегетативного 

росту міцелію [7, 10]. Тому удосконалення технологій вирощування таких видів 

можливе лише за умов впровадження стерилізації рослинної сировини, режими 

якої мають забезпечити повну елімінацію спор конкурентних цвілевих грибів і 

потребують детального вивчення. 
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