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У статті представлено результати дослідження можливості одержання комерційних плодових тіл за
культивування штамів роду гливи звичайної ‒ Pleurotus ostreatus на лігноцелюлозних відходах олійної
промисловості.
Вивчення ростових показників та здатності до плодоношення проходило в декілька етапів. Початковим
етапом досліджень стало вивчення показників радіального росту міцелію 7 штамів гливи звичайної на
стандартному КГА. Наступним етапом було дослідження плодоношення та виявлено здатність до утворення
плодових тіл in vitro всіма дослідними штамами Pleurotus ostreatus. Штами на зволоженому лушпині соняшника
спочатку культивували в повній темряві при температурі 26±0.5°С до повного обростання субстрату міцелієм
(темнова фаза), після чого колби виставляли на стелажі під лампи денного світла з інтенсивністю освітлення
1500 лк при 22±0.5°С (світлова фаза). Процес вирощування закінчували після двох хвиль плодоношення гриба. Для
визначення показників лінійного росту вимірювали діаметр колонії. Досліджуваний гриб висівали в центр поверхні
щільного живильного середовища та вимірювали діаметр у двох взаємно перпендикулярних напрямках в двохтрьох повторностях. У результаті були виділені найбільш продуктивні культури: P. ostreatus Hk-35 та Р-192,
лідери за показниками зростання на зволоженому лушпинні соняшника. Вони можуть використовуватися для
подальшої селекції високопродуктивних промислових культур Pleurotus ostreatus.
Ключові слова: глива звичайна, міцелій, плодові тіла, радіальний ріст, культивування.
ВСТУП
увагу
в
експериментальному
Особливу
грибівництві приділяють ксилотрофним базидіальним
грибам, які є багатим джерелом харчових білків,
мають значну конкурентоспроможність по відношенню до сторонньої мікрофлори та здатні засвоювати різні рослинні, у т. ч. целлюлозні та лігноцелюлозні відходи [1, 16]. Як свіжі, так і сушені гриби є
хорошим джерелом полісахаридів (37–48%), білків
(20–25%), клітковини (13–24%), вітамінів (наприклад
вітаміни групи B, вітамін C) і мінералів (наприклад,
K, P, Na, Ca, Mg) при низькому вмісті жиру (4–5%) і
невисокій калорійності. Вони також містять ряд
вторинних метаболітів, таких як фенольні сполуки,
полікетіди, терпени і стероїди, які корисні для
здоров’я [18]. Одним з таких комерційно важливих
їстівних ксилотрофів є Pleurotus ostreatus – глива
звичайна. Це зумовлює необхідність пошуку нових
високопродуктивних штамів P. ostreatus, з наступним
дослідженням їх культурально-морфологічних та фізіолого-біохімічних показників, що дасть змогу про-вести
селекцію промислових грибних культур [1, 21].
Вирощування базидіальних грибів на лігноцелюлозних відходах це один з найбільш економічних
процесів органічної переробки.

Виходячи з цього метою роботи було дослідження ростових показників та продуктивності деяких
штамів базидіального гриба Pleurotus ostreatus.
Для досягнення мети роботи ставили завдання
вивчити добовий приріст та середню радіальну
швидкість росту штамів Р. ostreatus, встановити
показники плодоношення досліджених штамів
Р. ostreatus на зволоженому лушпинні соняшника.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Об’єктами дослідження були культури Pleurotus
ostreatus (Jacq.) P.Kumm.: 2 штами, що використовуються у грибівництві: Hk-35 (Sylvan, США) та Ркл29 (штам, виділений з комерційного плодового тіла
гливи місцевого виробництва) [17], 5 дикорослих: Р192, Р-151, Р-153, Р-154, Р-155, виділених з плодових
тіл, знайдених на території Донецького та Вінницького регіонів [3, 12], а також штам P-er, який
належить до виду Pleurotus eryngii (DC.) Quel. Всі
вони знаходяться в колекції культур базидіальних
грибів біологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса. Штами культивували на стандартному картопляно-глюкозному агарі
(КГА) в чашках Петрі та на зволоженому лушпинні
соняшника в колбах Ерленмейера ємністю 250 мл.

66
6

ретьякова Д.М
М., Велигодсьька А.К., 2018
Тр

Гриби виділяли в чисту культтуру та дослліджували
ж
за заагальноприйн
нятими метод
диками [2, 119].
Для
Д визначен
ння лінійногоо росту штам
ми культивув али
на
н щільному живильномуу середовищі КГА, в чаш
шках
Петрі
П
при тем
мпературі 27,,5 ± 0,5°С (теермін – 7 діб)) та
вимірювали
в
ддіаметр колон
нії від місця посіву до кіннця
зони росту міц
целію.
Для визначення продуктивно
п
сті штамів на
лігноцелюлоз
л
зних відход
дах олійного
о виробниццтва
підготовлений
п
й за загалльноприйняти
ими методаами
субстрат у кіількості 40 г поміщали в колби Ерлленмейера
м
ємнісстю 250 мл і стерилізуваали в автокллаві
протягом
п
одднієї години
и при 1,2-1
1,4 атм. Піісля
охолодження
о
субстрату проводили
п
ін
нокуляцію куультур
т [20, 13]. В якості інокуулюму висту
упав блок агааризованого сереедовища (0,5×0,5 см) з міцелієм,
м
виррізаним
н із зони роосту дослідж
жених культур
р [1, 10]. Штаами
на
н
зволожен
ному лушп
пині соняшн
ника спочаатку
культивували
к
и в повній тем
мряві до повн
ного обростанння
субстрату міц
целієм (темнова фаза), піісля чого коллби
виставляли
в
н
на стелажі під лампи денного свіітла
(ссвітлова фазза). В ходіі світлової фази протяггом
одного
о
місяц
ця фіксували
и період ініц
ціації плодооношення
ш
і підраховували кіількість прим
мордіїв в оддній
колбі
к
для коожної культтури. Процесс вирощуванння
закінчували п
після двох хввиль плодоно
ошення грибаа. В
ході
х
експери
иментів врааховували термін
т
повнного
заростання ссубстрату, добу
д
виник
кнення перш
ших
плодових
п
тілл та їхню пи
итому масу [6, 11]. Тем
мпература
р
культтивування в колбах Ер
рленмейера ппри
темновій
т
фаззі становилаа 26±0.5°С, при світлоовій
22±0.5°С,
2
терм
мін – 31 деньь.
Всі досліідження провводили у три
икратній повтторності.
н
З метою статисти
ичної обробк
ки експерим
ментальних
т
дан
них проводи
или диспер
рсійний анааліз.
Відмінності
В
вважали сттатистично значущими за
р<0.05.
р
Розки
ид величин наведений
н
у форматі M±
±m.
Обчислення
О
проводили з використаанням компп’ютерних
т
програам для провеедення статисстичної оброббки
результатів
р
ббіологічних експерименті
е
ів (Statistica 10,
Excel)
E
[9].
РЕЗУЛЬ
ЬТАТИ
Досліджеення загалььних ростоввих показнииків
культур
к
покаазало, що всіі штами здаттні до ростуу на
стандартномуу КГА протяягом всього терміну
т
кулььтивування
в
(7 ддіб). Максим
мальний покаазник добоввого
приросту
п
для комерційнихх штамів P. ostreatus
o
Р-клл 29
та
т Hk-35 зарееєстровано на
н 6-ту добу
у культивуванння
(р
рис. 1). Слід зазначити, що
щ для міцелію Hk-35 на 66-ту
добу
д
культиввування цей
й показник був вищий за
міцелій
м
Р-кл229 аналогічноого віку на 10% і становвив
5,6±0.3
5
мм наа добу.
у міцелію диикоДосліджеення добовоого приросту
рослих
р
штам
мів (рис. 2) показало наступне.
н
Шттам
P.
P ostreatus Р
Р-192 харакктеризується максимальнним
значенням цьього показни
ика. При цьом
му, найбільш
ший
приріст
п
штам
му P. eryngii P-er
P відмічаввся на 5-ту дообу
культивування
к
я і становив 5.2
5 ± 0.24 мм
м, штаму Р-1992 –
на
н 6-ту добу (6.1±0.17 мм
м), а у інших
х штамів – 7 -му
добу
д
культивуування.

Рис. 1. Добовий прирріст міцелію
ю комерційни
их
us ostreatus нна стандартно
ому КГА.
шттамів Pleurotu

Рис. 2. Добовий
Д
прииріст міцелію
ю дикоросли
их
шттамів Pleurotu
us ostreatus нна стандартно
ому КГА.

В ході проведення
п
я експерим
менту також
бу
уло проанаалізовано показники
и середньоої
шввидкості раадіального росту (рисс. 3), макси
иму
ум яких спостерігав
с
вся для дикорослог
д
го
шттаму P. ostreatus РР-192 (4.8
84 ± 0.222
мм
м/добу) та для комеррційного штаму
ш
Hk-335
(4.34±0.16 мм
м/добу).

Рис. 3. Середня
С
швиидкість радіаального ростту
міц
целію штамів
в P. Ostreatuss.
Культиву
ування штам
мів роду Pleurrotus на зволожееному лушпинні соняшн
шника показаало наступн
не.
По
овне заростан
ння субстратту (рис. 4) масою
м
40 г длля
шттамів Hk-35 , P-er та Р-1192 спостеріггалося на 9-тту
добу культивув
вання, для ш
штамів Р-кл29
9 та Р-208– на
н
целій штамівв P. ostreatus Р-155 та Р-1554
10--ту добу. Міц
зар
ростав субстр
рат на 11-ту тта 12-ту добу
у відповідно.
Формуван
ння плодовихх тіл відміч
чено для вссіх
доссліджених культур вже на 15‒17 день культивууван
ння (рис. 5).
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Рис. 4. Термін повного заростання субстрату
міцелієм.

Рис. 5. Маса плодових тіл досліджуваних штамів
за дві хвилі плодоношення.
Найвищим накопиченням маси плодових тіл за
дві хвилі плодоношення характеризувалися карпофори комерційного штаму P. ostreatus Hk-35, де цей
показник становив 28% від загальної маси субстрату,
а також дикорослий штам Р-192, маса плодових тіл
якого становила 34% від маси субстрату. Таким
чином, найбільш продуктивними були ті штами, які
також мали максимальний добовий приріст міцелію
на 6-ту добу культивування (штами Нk-35 та Р-192). В
той же час, досліджені штами досягають
максимального добового приросту у різний термін.
ОБГОВОРЕННЯ
Дослідження потенціалу біоконверсії відходів у
грибівництві підтвердило можливість використання
лігніоцелюлозної біомаси як субстрату для вирощування їстівних грибів з подальшою утилізацією
відпрацьованого субстрату в біогаз [8]. Ще одне
дослідження ефективності біоконверсії субстратів
рослинних відходів показало, що досліджені субстрати здатні забезпечувати ріст P. ostreatus, однак
ступінь засвоєння грибом того чи іншого субстрату
(за показником накопичення біомаси) був різний.
Ефективність біоконверсії лігноцелюлозних субстратів становила від 14 до 44% [5], що в певній мірі
відповідає продуктивності плодових тіл досліджених
нами культур за показником співвідношення
отриманої біомаси до загальної маси субстрату.
При вивчені впливу хімічного складу субстрату
на ростові показники штамів P. ostreatus при твердофазному культивуванні було визначено, що в середньому термін повного заростання субстрату становив
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6-7 діб, термін появи примордіїв – 11-19 діб, а врожайність першої хвилі – від 11 до 40 г [4].
Обростання міцелієм P. ostreatus субстратів, які
містили відходи хвойних порід, відбувалося протягом
20-40 днів (маса субстрату 100-110 г), плодоношення
починалось на 26-48 добу, урожайність становила 6475% [7].
Певні розходження отриманих нами даних із
результатами інших експериментальних досліджень
може пояснюватися індивідуальними особливостями
використаних штамів P. ostreatus, різним хімічним
складом досліджених субстратів, а також неможливістю прямопропорційного масштабування експериментів. В цілому пропонована нами процедура оцінки
дозволяє проводити первинну селекцію нових продуктивних штамів роду Pleurotus для введення їх у
комерційну культуру, що зумовлює необхідність
подальшої розробки багатофакторного аналізу
властивостей грибів [17].
ВИСНОВКИ
1. За ростовими показниками – добовим приростом та середньою радіальною швидкістю міцелію
були виділені наступні продуктивні культури: серед
комерційних штамів – P. ostreatus Hk-35, серед
дикорослих штамів – P. ostreatus Р-192, отриманий з
плодового тіла, зібраного на території Донецької
області.
2. В ході дослідження процесів плодоношення
виявлено, що всі вивчені штами Pleurotus ostreatus
здатні до утворення плодових тіл in vitro. При цьому
найбільш продуктивними можна вважати комерційний штам P. ostreatus Hk-35 та дикорослий штам Р192, які є лідерами за показниками добового приросту
міцелію, швидкості заростання субстрату та накопиченням маси карпофорів при зростанні на
зволоженому лушпинні соняшника. Дані штами є
перспективними для отримання монокаріонів з подальшою селекцією високопродуктивних промислових
культур Pleurotus ostreatus.
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PRODUCTIVITY OF PLEUROTUS STRAINS ON LIGNOCELLULOSIC OILSEEDS WASTE
Tretiakova D.M., Velygodskaya A.K.
The article presents the results of the study of the possibility of obtaining commercial fruit bodies of mushrooms for
the cultivation of strains of the genus Pleurotus on lignocellulosic waste from the oil industry. The study of growth rates
and fertility was carried out in several stages. The initial stage of the research was the study of indicators of radial growth
of mycelium 7 strains of the clay common on a standard KGA. The next stage was the study of basidiomata and found the
ability to form fruit bodies of mushrooms in vitro by all of the experimental strains Pleurotus ostreatus. The strains on the
wet sunflower husk were first cultivated in complete darkness at a temperature of +26 ± 0.5°C until the substrate was
completely overgrown with mycelium (dark phase), after which the flasks were exposed on the rack under the daylight
lamp (the intensity of the light was 1500 lux, the temperature – + 22°C) (light phase). The cultivation process was
completed after two fungal waves. To determine linear growth, the diameter of the colony was measured. The investigated
mushroom was sown to the center of the surface of a dense nutrient medium and measured the diameter in two mutually
perpendicular directions in two to three replicates at certain intervals. In the study of the growth of strains Pleurotus
ostreatus, the most productive cultures were isolated: P. ostreatus Hk-35 and Pleurotus ostreatus P-192. According to the
indices, when growing on moist husk, sunflower leaders are P. ostreatus Hk-35 and wild straw P-192. These strains are
promising for the further selection of highly productive industrial crops Pleurotus ostreatus.
Key words: Pleurotus ostreatus, mycelium, basidioma, radial height, cultivation.
Стаття надійшла 01. 10. 2018 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

