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АГРОНОМІЯ

Разанов С.Ф., Мельник В.О. Видовий 
та кількісний склад мікофлори сірого 
лісового ґрунту за інтенсивного 
садівництва і рослинництва. Збірник на-
укових праць «Агробіологія», 2022. № 1. 
С. 63–70.

Razanov S., Melnyk V. Species and quan-
titative composition of the mycoflora of 
gray forest soil in intensive horticulture 
and crop production. «Agrobiology», 2022. 
no. 1, pp. 63–70.

Рукопис отримано: 12.03.2022 р.
Прийнято: 28.03.2022 р.
Затверджено до друку: 24.06.2022 р.

doi: 10.33245/2310-9270-2022-171-1-63-70

У статті розглянуто мікофлору ґрунту за різного напряму вико-
ристання сільськогосподарських угідь за інтенсивного вирощування 
сільськогосподарьких культур. Визначено видовий та якісний склад 
мікофлори ґрунту залежно від напряму використання сільськогоспо-
дарських угідь (садівництво та польові сівозміни). В умовах Ві-
нницької області досліджено кількісний та видовий склад грибних 
угрупувань сірого лісового ґрунту за інтенсивного садівництва і рос-
линництва. Дослідження проведено в умовах Тиврівського району 
Вінницької області на прикладі сільгоспугідь ТОВ «Агро-Еталон». 

Мікроорганізми ґрунту – зручний об’єкт спостережень. На ос-
нові аналізу літературних джерел встановлено визначальну функцію  
мікроорганізмів у збереженні гомеостазу, відновленні родючості 
ґрунтів та формуванні врожаю сільськогосподарських культур. 

За результатами досліджень визначено найбільш розповсюджені 
види мікроміцетів ґрунту, які є характерними для обох досліджува-
них об’єктів: Penicillium rubrum, P. variabile, P. canescens, Arthrinium 
phaeospermum, Mortierella alpina, Trichoderma harzianum, T. viride та 
Fusarium graminearum. 

Структура мікробного ценозу і співвідношення чисельності еко-
лого-трофічних груп мікроорганізмів різняться залежно від напряму 
використання сільськогосподарських угідь. 

Встановлено, що ґрунти яблуневого саду за інтенсивного садів-
ництва містили меншу загальну кількість тисяч колонієутворюваль-
них одиниць на грам ґрунту, сапротрофних видів грибів та представ-
лені значно меншим переліком родів грибів порівняно з ґрунтом під 
інтенсивним рослинництвом. Водночас ґрунти під плодовими насад-
женнями характеризувались вищою часткою патогенних, потенцій-
них токсиноутворювальних видів грибів та грибів-антагоністів від 
загальної кількості виділених видів грибів порівняно з ґрунтами, за-
діяними під сільськогосподарські культури. 

Ключові слова: ґрунт, гриби, мікофлора, мікроміцети, інтенсив-
не садівництво, інтенсивне рослинництво.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Ґрунт, як продукт життєдіяльності 
і середовище існування мікроорганізмів, являє 
собою досить складну систему, що охоплює 
фізіологічно і таксономічно різні види, які за-
безпечують біологічний кругообіг речовин, 
процеси формування ґрунтів та їх стійкість до 
природних і антропогенних чинників [1, 2]. 

Особливої актуальності за таких умов набу-
ває вивчення мікофлори ґрунтів за інтенсифіка-
ції галузі, якій притаманний високий рівень хі-

мічного навантаження на сільськогосподарські 
угіддя.

У сучасних системах землеробства потре-
бує вирішення проблема деградації ґрунтового 
покриву внаслідок дедалі більшого антропо-
генного впливу на сільськогосподарські угіддя. 
Разом із агрохімічними показниками ґрунтів 
важливе значення в оцінюванні їх стану мають 
і мікробіологічні показники, які характеризу-
ють кількісний та якісний склад ґрунтової мі-
кробіоти.
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Аналіз літератури свідчить про надзвичай-
но важливе значення мікроорганізмів у ґрун-
тоутворенні і підтриманні родючості ґрунтів. 
Численні дослідження показали, що ґрунтові 
мікроміцети мають вражаючий спектр біотех-
нологічного потенціалу. Зокрема, мікроміцети 
беруть участь у виробництві ферментів, є аген-
тами біоконтролю, біоремедиації, біодеграда-
ції, біотрансформації, біосинтезу і кругообігу 
поживних речовин. Мікроміцети – потужні 
учасники живлення рослин і фітосанітарного 
стану ґрунту, що залежать від рівня антропо-
генного навантаження на сільськогосподарські 
угіддя [2–5].

Відомо, що ґрунтові мікроорганізми мають 
важливе значення у розвитку рослин та фор-
муванні врожаю. Розвиток мікробіологічних 
процесів у ґрунті залежить від стану зовнішніх 
чинників середовища та визничається якісним 
і кількісним складом активної мікрофлори. До-
ведено, що науково обґрунтоване чергування 
культур у сівозміні активізує мікробіологічну 
діяльність ґрунту та сприяє накопиченню мі-
кроорганізмів у ґрунті [6, 7].

Кількісний і видовий (якісний) склад мі-
кофлори ґрунту змінюється залежно від ре-
гіональних і кліматичних умов, пори року, 
температури, хімічного складу, фізичних 
властивостей, вологості ґрунту, реакції сере-
довища, агротехнічних заходів, удобрення, 
глибини ґрунтового профілю [8–12]. Доведено 
існування зв’язків між різними типами ґрунтів, 
складом і кількісним співвідношенням певних 
груп мікроорганізмів [9, 11, 13, 14]. 

Вивчення якісного і кількісного стану ґрун-
тової мікробіоти дає змогу поліпшувати умови 
та способи ведення землеробства з метою по-
кращення стану ґрунтової мікробіоти, а отже і 
родючості ґрунту.

Відомо, що найвищі показники вмісту 
загальної кількості мікроорганізмів у ґрун- 
ті властиві чорноземамам та темно-кашта-
новим ґрунтам. Майже втричі нижчий вміст 
загальної кількості мікроорганізмів у тем-
но-сірих та сірих лісових ґрунтах. Дер-
ново-підзолисті ґрунти характеризуються 
найменшим вмістом загальної кількості мікро-
організмів [1, 15]. 

Мікроорганізми – зручний об’єкт спосте-
режень, адже вони є чутливим індикатором се-
редовища існування, що дає змогу вивчити дію 
на них різних чинників. Вони здатні виявляти 
найменші зміни, що відбуваються у ґрунті, 
значно раніше за рослин і тварин, тому заходи 
з покращення родючості ґрунтів та відновлен-
ня їх родючості мають обов’язково враховува-
ти стан мікробіоти [16, 17].

Метою дослідження було визначення 
видового та кількісного складу мікофлори у 
ґрунтах залежно від напряму використання 
сільськогосподарських угідь (садівництво та 
польові сівозміни).

Матеріал і методи дослідження. Для про-
ведення мікологічного аналізу відбір ґрунтових 
зразків проводили за загальноприйнятим мето-
дом конверту. Ґрунти для дослідження відби-
рали спеціальним щупом на глибині 0–25 см.  
Для вивчення середньої кількості і якісно-
го складу мікроміцетів аналізували середній 
ґрунтовий зразок. Було відібрано зразки ґрунту 
під інтенсивним садівництвом (яблуневий сад) 
та інтенсивним рослинництвом (кукурудза піс-
ля попередника соняшника). Аналіз мікофло-
ри зразків проводили методом ґрунтових роз-
ведень Ваксмана (Waksman, 1916; Литвинов, 
1969; Наумов, 1937). Для культивування гри-
бів використовували картопляний агар із глю-
козою, який готували за методикою Наумова 
(1937). Ідентифікацію проводили за відповід-
ними визначниками. Загальна кількість коло-
ній, яку підраховували під час посівів ґрунто-
вих суспензій, була обумовлена кількістю КУО 
(колонієутворювальних одиниць) [4, 18].

Дослідження з вивчення мікробіологіч-
ної різноманітності ґрунтів були проведені в 
умовах Тиврівського району Вінницької об-
ласті, на прикладі сільгоспугідь ТОВ «Агро-Е-
талон», що спеціалізується на вирощуванні 
основних сільськогосподарських (пшениця, 
кукудудза, соняшник) та плодових (яблуня, 
груша, черешня) культур. Ґрунт досліджува-
них сільськогосподарських угідь – сірий лі-
совий, кислотність ґрунту нейтральна, вміст 
гумусу низький, вміст азоту дуже низький за 
ступенем забезпеченості, бору – дуже високий. 
Ґрунти під польовими культурами мали мен-
ший відсоток забезпечення обмінним калієм та 
рухомим фосфором, ніж під плодовими насад-
женнями [19].

Результати дослідження та обговорення. 
За використання інтенсивних технологій виро-
щування в результаті проведеного фітопатоло-
гічного аналізу ґрунту було встановлено, що 
для ґрунту під яблуневим садом загальна кіль-
кість грибів становила 149,3 тис. КУО/г ґрунту, 
а для ґрунту під сільськогосподарськими куль-
турами (кукурудза) – на 28,1 % більше, тобто 
191,2 тис. КУО/г (табл. 1). 

Відносна кількість мікроскопічних гри-
бів була більша під сільськогосподарськими 
культурами, що підтверджує попередні дослі-
дження інших вчених [6, 7], що у сівозмінах 
вища кількість мікроміцетів проти беззмінних  
посівів. 
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Патогенні гриби у ґрунті щороку стають 
головною проблемою в сільському господар-
стві. Фітопатогенні мікроміцети, серед яких 
переважають види родів Fusarium, Penicillium, 
Aspergillus, Rhizopus можуть спричинювати 
спалахи низки високошкодочинних хвороб, 
які призводять до значного недобору врожаю, 
погіршують його якісні показники. Це спричи-
нює зниження екологічних показників вироще-
ної продукції [2, 20].

У такий спосіб було встановлено, що у 
ґрунті, задіяному під інтенсивним садівни-
цтвом, частка патогенних грибів становила 
33,7 тис. КУО/г ґрунту, тобто 22,6 % від за-
гальної кількості виділених видів, що більше 
у 3,4 раза порівняно з їх вмістом у ґрунтах, що 
перебували під інтенсивним рослинництвом. 
Під яблуневим садом вони були представлені 
двома видами – Fusarium oxysporum (Schlecht.) 
Snyd. et Hans. та F. graminearum Schwabe, що 
є збудниками фузаріозної кореневої гнилі рос-
лин, а під інтенсивним рослинництвом одним 
видом – Fusarium graminearum Schwabe.

Відомо, що за умов антропогенного наван-
таження, через нераціональне використання 
хімічних засобів захисту, зростають швидкість 
формоутворювальних процесів грибів роду 
Fusarium, утворюючи їх стійкі форми з агре-
сивністю, які можуть призводити до втрати ре-
зистентності рослин до хвороб [2, 21].

Частка потенційних токсиноутворюваль-
них видів грибів ґрунту під інтенсивним са-
дівництвом становила 106,0 тис. КУО/г ґрунту, 
тобто 71,0 %, від загальної кількості виділе-
них видів, що на 13,9 % більше порівняно з 
їх вмістом у ґрунтах, що перебували під ін-
тенсивним рослинництвом. Із потенційних 
токсиноутворювальних видів у ґрунті яблуне-
вого саду ідентифіковано Penicillium rubrum, 
P. variabile, P. canescens, Aspergillus flavus, 
Trichoderma harzianum, Fusarium oxysporum,  
F. graminearum. 

Із потенційних токсиноутворювальних 
видів у ґрунті під інтенсивним рослинни-
цтвом ідентифіковано Penicillium rubrum,  
P. rоseopurpureum, P. variabile, P. сhrysogenum, 
P. canescens, Trichoderma harzianum, Fusarium 
graminearum. Частка потенційних токси-
ноутворювальних видів грибів тут становила 
48,7 % від загальної кількості виділених видів.

Гриби-антагоністи у досліджуваних ґрун-
тах представлені родом Trichoderma і їх част-
ка під інтенсивним садівництвом була на рівні 
53,0 тис. КУО/г ґрунту, що становило від за-
гальної кількості 35,5 %. Водночас необхідно 
відмітити, що у ґрунтах задіяних під інтен-
сивним садівництвом вміст грибів-антагоніс-
тів був вищий у 2,7 раза порівняно з ґрунтом 
під інтенсивним рослинництвом. Ці ґрунтові 
гриби використовують як біологічні заходи 
боротьби зі збудниками хвороб сільськогоспо-
дарських рослин через їх сильну конкуренто-
спроможність та мікопаразитарну активність 
щодо інших грибів та мають здатність розчи-
няти у ґрунті фосфати. Крім того, гриби цього 
роду використовують як деструктор рослинних 
решток (сприяє пришвидшенню розкладання 
рослинних решток) [22].

Щодо структури мікробного ценозу і спів-
відношення чисельності еколого-трофічних 
груп мікроорганізмів, то воно було різним. Згід-
но з результатами аналізів було визначено най-
більш розповсюджені роди мікроміцетів ґрунту.

Частка сапротрофних видів грибів ґрун-
ту під інтенсивним садівництвом становила  
115,6 тис. КУО/г ґрунту, тобто 77,4 % від загаль-
ної кількості виділених видів. Серед сапротроф-
них грибів тут відмічено види роду Penicillium 
(Penicillium rubrum Stoll., P. variabile Sopp., 
P. canescens Sopp); Arthrinium (Arthrinium 
phaeospermum (Corda) M.B. Ellis); Mortierella 
(Mortierella alpina Peyronel); Aspergillus 
(Aspergillus flavus Link); Trichoderma 
(Trichoderma viride Pers., T. harzianum Rifai). 

Таблиця 1 – Кількісний склад мікобіоти ґрунту 

Зміст варіанта
Всього, 

тис. 
КУО/г 
ґрунту

у т. ч.
Гриби-

антагоністи
Токсино-

утворювальні 
види грибівПатогенні 

види
Сапротрофні 

види

тис. 
КУО/г 
ґрунту

%
тис. 

КУО/г 
ґрунту

%
тис. 

КУО/г 
ґрунту

%
тис. 

КУО/г 
ґрунту

%

Ґрунт під інтенсивним 
садівництвом 149,3 33,7 22,6 115,6 77,4 53,0 35,5 106,0 71,0

Ґрунт під інтенсивним 
рослинництвом 191,2 9,8 5,1 181,4 94,9 19,7 10,3 93,1 48,7

Джерело: сформовано на основі власних досліджень.

http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=1646&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=1646&Fields=All
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Частка сапротрофних видів грибів ґрунту 
під інтенсивним рослинництвом становила 
181,4 тис. КУО/г ґрунту, тобто 94,9 % від за-
гальної кількості виділених видів. Серед сапро-
трофних грибів відмічено види роду Penicillium 
(Penicillium rubrum Stoll., P. rоseopurpureum  
G. Smith, P. variabile Sopp., P. сhrysogenum Thom, 
P. canescens Sopp); Rhizopus (Rhizopus stolonifer 
(Ehrenberg: Fries) Vuill.); Arthrinium (Arthrinium 
phaeospermum (Corda) M.B. Ellis); Gliocladium 
(Gliocladium roseum Bainier); Myrothecium 
(Myrothecium verrucaria (Alb.&Schwein.) 
Ditmar); Cladosporium (Cladosporium herbarum 
Fr.); Mortierella (Mortierella alpina Peyronel); 
Paecilomyces (Paecilomyces lilacinus Thom); 
Trichoderma (Trichoderma viride Pers.,  
T. harzianum Rifai). Отже, вміст у ґрунтах задія-
них під інтенсивне садівництво сапротрофних 
видів грибів був нижчий на 36,3 %.

Слід відмітити, що співвідношення са-
протрофної мікобіоти ґрунту за використання 
інтенсивних технологій вирощування саду та 
сільськогосподарських культур суттєво відріз-
няється не лише за відсотковим відношенням, 
але і за родовим та видовим складом (табл. 2).

ставників роду Paecilomyces (Paecilomyces 
lilacinus Thom – це ниткоподібний гриб, який 
зазвичай виділяється з ґрунту, гниючої рос-
линності, комах, нематод (як забруднювач), і є 
причиною інфекції у людей та інших хребет-
них) [2, 23]. 

Такі роди мікроміцетів проаналізованих 
зразків ґрунту як Trichoderma, Aspergillus, 
Penicillium та Rhizopus належать до супресив-
ної мікрофлори, яка здатна своїми метаболі-
тами пригнічувати ріст рослин, а іноді і бур’я-
нів. Гриби роду Penicillium без наявності у 
ґрунті грибів роду Trichoderma можуть являти 
загрозу для росту й розвитку рослин, оскіль-
ки за виділення токсинів спричиняють стрес 
у рослин, що призводить до пригнічення їх 
розвитку (сингента). Гриби роду Penicillium 
та Aspergillus беруть активну участь у розкла-
данні органіки на початковій стадії (зокрема 
листя відмерлих коренів тощо), однак здатні 
спричиняти пліснявіння насіння, стрес у рос-
лин, а Rhizopus спричиняє чорну гниль. Отже, 
наявність та кількість того чи іншого збудни-
ка в ґрунті може призвести до ураження рос-
лин [23, 24].

Таблиця 2 – Родове співвідношення сапротрофної мікобіоти ґрунту
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тис. 
КУО/г 
ґрунту

%

Ґрунт під інтенсивним 
садівництвом 149,3 115,6 77,4 22,5 - - 3,2 35,5 - - 9,7 - 6,5

Ґрунт під інтенсивним 
рослинництвом 191,2 181,4 94,9 41,0 2,6 7,7 2,6 10,3 5,1 12,8 5,1 7,7 -

Джерело: сформовано на основі власних досліджень.

Так, сапротрофна мікобіота ґрунту під 
яблуневим садом не містить представників 
роду Rhizopus (Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: 
Fries) Vuill.), Penicillium (P. rоseopurpureum 
G. Smith, P. сhrysogenum Thom); Gliocladium 
(Gliocladium roseum Bainier); Myrothecium 
(Myrothecium verrucaria (Alb.&Schwein.) 
Ditmar); Cladosporium (Cladosporium herbarum 
Fr.); Paecilomyces (Paecilomyces lilacinus 
Thom), але вирізняється наявністю пред-

Висновки. Отримані результати свідчать, 
що ґрунти сільськогосподарських угідь задіяні 
під вирощування саду і зернових культур різ-
няться за інтенсивністю заселення мікроміце-
тами та часткою патогенних грибів.

Так, ґрунти під плодовими насадженнями 
характеризуються нижчою кількістю колоніє-
утворювальних одиниць та вищою часткою 
патогенних грибів від загальної кількості ви-
ділених видів порівняно з ґрунтами під сіль-

http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=1646&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TableKey=14682616000000067&Rec=1646&Fields=All
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ськогосподарськими культурами, що є нега-
тивним явищем. 

Частка сапротрофних видів грибів ґрун-
ту під інтенсивним садівництвом становила  
115,6 тис. КУО/г ґрунту, що на 36,3 % менше 
порівняно з їх вмістом у ґрунтах, що перебува-
ли під інтенсивним рослинництвом. 

Частка патогенних видів грибів у ґрунтах, 
задіяних під інтенсивне садівництво, станови-
ла 33,7 тис. КУО/г ґрунту, що у 3,4 раза більше 
порівняно з ґрунтами під інтенсивним рос-
линництвом.

Частка потенційних токсиноутворюваль-
них видів грибів ґрунту під інтенсивним са-
дівництвом становила 106,0 тис. КУО/г ґрунту, 
що на 13,9 % більше порівняно з їх вмістом у 
ґрунтах, що перебували під інтенсивним рос-
линництвом. 

Частка грибів-антагоністів у ґрунтах, за-
діяних під інтенсивне садівництво, становила 
53,0 тис. КУО/г ґрунту, що у 2,7 раза більше 
порівняно з ґрунтами інтенсивного садівниц-
тва.

Для обох досліджуваних об’єктів характер-
на наявність таких потенційних токсиноутво-
рювальних видів у ґрунті: Penicillium rubrum,  
P. variabile, P. canescens, Trichoderma harzianum, 
Fusarium graminearum. Відмінністю є наяв-
ність Aspergillus flavus та Fusarium oxysporum 
у ґрунтах під інтенсивним садівництвом. Тим-
часом ґрунт під інтенсивним рослинництвом 
представлений значно ширшим переліком ви-
дів роду Penicillium. Крім зазначених видів, 
спільних для обох об’єктів дослідження, у них 
є ще види Р. rоseopurpureum та P. сhrysogenum.
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Species and quantitative composition of the my-
coflora of gray forest soil in intensive horticulture 
and crop production

Razanov S., Melnyk V.
The article examines the mycoflora of the soil in 

different areas of agricultural land use for intensive cul-
tivation of crops. The aim of the article is too study the 
number of soil mycoflora in different areas of agricul-
tural land use with intensive cultivation of crops (hor-
ticulture and field crop rotations). In the conditions of 
Vinnytsia region the quantitative and species composi-
tion of fungal groups of gray forest soil under intensive 
horticulture and crop production was studied. Research 
on microbiological diversity of soils were carried out in 
the Tivriv district of Vinnytsia region on the example of 
agricultural land of the LLC «Agro-Etalon».

Soil microorganisms are convenient object of ob-
servation. Based on the analysis of literature sources, 
the determining role of microorganisms in maintaining 
homeostasis, restoring soil fertility and crop formation 
has been established.

The study of the qualitative and quantitative state 
of the soil microbiota allows to improve the conditions 
and methods of agriculture in order to improve the state 
of the soil microbiota, and hence soil fertility. As the 
result the most common types of soil micromycetes 
characteristic of both studied objects were identified. 
Among them are Penicillium rubrum, P. variabile,  
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P. canescens, Arthrinium phaeospermum, Mortierella 
alpina, Trichoderma harzianum, T. viride and Fusari-
um graminear.

The structure of the microbial coenosis and the 
ratio of the number of ecological and trophic groups 
of microorganisms differ depending on the direction of 
use of agricultural land.

The soils of the apple orchard under intensive hor-
ticulture contained a smaller total number of thousands 
of colony-forming units per gram of soil, saprotrophic 

fungal species and are represented by a much smaller 
list of fungal genera compared to the soil under inten-
sive vegetation. 

At the same time, it should be noted that soils un-
der orchards were characterized by a higher share of 
pathogenic, potential toxin-forming fungi and antago-
nist fungi than the total number of isolated fungi com-
pared to soils used under crops.

Key words: soil, fungi, mycoflora, micromycetes, 
intensive gardening, intensive crop production.
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