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Вивчався видовий та родовий склад комплексу мікроміцетів 
ризосфери соняшнику в умовах південно-східної України. 
Встановлено, що загальна чисельність і видовий склад 
мікроміцетів залежить від агрометеорологічних умов 
вегетаційного сезону, фази розвитку рослин і корелює з 
кількістю опадів та вологістю грунту. Домінували в ценозах 
представники роду Penicillium. 
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Вступ. Соняшник  є однією з основних олійних культур в 

Україні, що займає 70 % посівних площ олійних культур, питома 
вага якого у сівозмінах зростає щороку [1].  

Порушення агротехніки вирощування цієї культури, 
насичення сівозміни соняшником, особливо при вирощуванні у 
короткоротаційних сівозмінах і беззмінно, призводить до 
погіршення фітосанітарного стану ґрунту і посівів, накопичення 
фітопатогенів та зростання загальної токсичності ґрунту [2]. 

У агроценозах соняшнику за умов порушення сівозміни 
відбувається інтенсивний розвиток збудників хвороб, з яких 
найнебезпечнішими  є біла і сіра гнилі, фомопсис і фузаріоз [3]. 

Вирішення проблеми захисту соняшнику від захворювань 
пов’язано з розробкою комплексних заходів, що включають 
виведення стійких гібридів і сортів, розробку агротехнологій 
вирощування, засобів хімічного і біологічного захисту, які знижують 
шкодочинність збудників хвороб [3,4]. Однак при цьому 
відбуваються значні зміни у структурі аборигенної мікрофлори 
ґрунту, зокрема у сапротрофному комплексі мікроміцетів, які 
відіграють значну роль у формуванні і функціонуванні 
агрофітоценозів. 

Мета досліджень - вивчення таксономічної структури 
сапротрофного комплексу і видового різноманіття мікроміцетів 
ризосфери соняшнику. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводились 
у стаціонарному досліді Інституту олійних культур УААН впродовж 
вегетаційного сезону 2006 року. Агротехніка вирощування 
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загальноприйнята для умов півдня України. Ґрунт – чорнозем 
звичайний малогумусний вилугуваний. 

Досліджувалася ризосфера соняшнику гібриду Запорізький-
32. Зразки ризосферного ґрунту відбирались відповідно до фаз 
розвитку соняшнику: 2-4 справжніх листків, цвітіння, формування 
кошика, повної стиглості. Відбір зразків ризосферного ґрунту, 
виділення і культивування мікроміцетів проводили за 
загальноприйнятими у ґрунтовій мікробіології методиками [5]. Для 
ідентифікації виділених мікроміцетів використовували 
загальновизнані визначники грибів [6-7]. Структуру мікроміцетного 
комплексу характеризували за рясністю (%) і частотою трапляння 
видів. 

Статистичну обробку отриманих даних проводили з 
використанням пакету прикладних програм  Exel. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. За період 
вегетації у ризосфері соняшнику було зареєстровано 32 види 
мікроміцетів з 13 родів, які належать до 2 відділів: Zygomycota (2)  і 
Deuteromycota,  або  анаморфні гриби  (30). 

Проведений аналіз таксономічного складу мікроміцетів 
показав, що виділені гриби належать до рр. Alternaria Nees, 
Aspergillus Micheli, Botrytis Micheli, Cephalosporium Corda, 
Cladosporium Link, Fusarium Link:Fr, Metarrhizium Sorokin, 
Penicillium Link: Fr., Trichoderma Hers., Verticillium Nees ex Wallroth, 
Mucor Mich, Stemphylium  Wallroth (табл. 1). 

Як свідчать дані, наведені у таблиці 1, родовий і видовий 
склад мікроміцетів ризосфери соняшнику відрізнявся за фазами 
розвитку рослин. Так, у фазі 2-4 справжніх листків було 
зареєстровано 10 видів грибів, які належать до 6 родів.  

У літній період відмічалося розширення родового і видового 
спектру грибів, максимум якого спостерігався у фазу цвітіння, і 
помітно знижувався в фазу формування кошика. Таке зниження 
видової різноманітності, на наш погляд, пояснюється тривалою 
відсутністю опадів, що призводить до зниження метаболічних 
процесів як у рослин, так і у мікроміцетів ризосфери. У ґрунті 
переважно розвиваються види, які є більш стійкими до тривалої 
відсутності вологи і підвищених температур. 

Наприкінці вегетації рослин спостерігалося повторне 
розширення різноманітності мікроміцетів, зокрема роду Penicillium, 
що корелює як з динамікою кількості видів, так і з загальною 
чисельністю грибів.  

Найбільш різноманітними у видовому відношенні в усі 
строки дослідження були представники роду Penicillium  (13 видів), 
рясність яких складала від 57,5 до 84,2 %. Переважна більшість 
виділених грибів цього роду характеризується токсигенними 
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властивостями, тому  зростання їхньої чисельності у мікоценозі 
може свідчити про зростання загальної токсичності ґрунту. 

 
Таблиця 1 

Родовий склад мікроміцетів ризосфери соняшнику 
 

 
 

Роди 

Кількість видів, од (%) 
Фаза розвитку рослин 

2-4 
справжніх 
листків 

цвітіння формуван-
ня кошиків 

повної 
стиглості 

Alternaria    
Aspergillus   
Botrytis   
Cladosporium  
Cephalosporium 
Fusarium 
Metarrhizium 
Mucor         
Penicillium  
Stemphylium  
Triсhoderma  
Verticillium   
Інші види 

- 
- 
- 
- 

1 (10,0) 
- 

1 (10,0) 
- 

4 (40,0) 
- 

2 (20,0) 
1 (10,0) 
1 (10,0) 

1 (5,3) 
2 (10,5) 
1 (5,3) 
1 (5,3) 
1 (5,3) 

- 
- 
- 

10 (52,6) 
1 (5,3) 
1 (5,3) 

- 
- 

- 
1 (10,0) 

- 
1 (10,0) 

- 
1 (10,0) 

- 
- 

7 (70,0) 
- 
- 
- 
- 

- 
1 (5,3) 
1 (5,3) 

- 
1 (5,3) 
1 (5,3) 

- 
1 (5,3) 

10 (52,6) 
1 (5,3) 
1 (5,3) 
2 (10,5) 

- 
Усього видів 10 19 10 19 

родів 6 8 4 9 
 
Домінував у ценозі Penicillium purpurogenum Stoll з досить 

високою видовою щільністю (16,7–26,3%). У період цвітіння та 
дозрівання кошиків найбільш часто виділялися Penicillium notatum 
Westl.  (35,9 %), P. thomii Maire (9,4 – 30,0 %). Менш рясними були 
види P. citrinum Thom (7,8 – 12,4 %), P. canescens Soop., 
P. purpurescens, а також Penicillium variabile Sopp. і P. simplicissimum 
(Ourdmans) Thom (10,0 %), що виявилися типовими для цієї 
культури. 

Рід Aspergillus був представлений видами: A. melleus Jukawa, 
A. ungius hom et Church, A. niveus Blochwitz. Мікроміцети 
р. Trichoderma (T. koningi Oudem, T. hamatum Bainer) реєструвалися 
переважно на початку сезону та восени. 

Восени спостерігалося розширення видового спектру як 
пеніцилів, так і представників інших родів. Рясним виявився рід 
Verticillium (27,4 %), в основному за рахунок виду  Verticillium album 
(Preuss) Pidopliczko. 
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Слід зазначити, що розширення видового спектру грибів, яке 
реєструвалося в фазу цвітіння і повної стиглості, пов’язано з 
активним розвитком у ризосфері соняшнику фітопатогенних грибів 
рр. Alternaria, Botrytis, Cephalosporium, Cladosporium, Fusarium, 
Verticillium, Stemphylium, що, вочевидь, обумовлено характером 
кореневих виділень рослин у цей період і свідчить про погіршення 
фітосанітарного стану ґрунту.  

Комплекс домінантних видів, крім P. purpurogenum, 
формували Penicillium citrinum, Р. thomii, P. notatum, P. canescens, P. 
purpurescens, а восени також  Verticillium album. 

Висновки. Отже, основу сапротрофного комплексу 
ризосфери соняшнику формували мікроміцети, що належать до рр. 
Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cephalosporium, Cladosporium, 
Fusarium, Metarrhizium, Penicillium, Trichoderma, Verticillium, Mucor, 
Stemphylium. Домінували у ценозі представники р. Penicillium. 

В умовах постійного дефіциту вологи у ґрунті відбувається 
нагромадження фітопатогенних видів і домінування видів з 
токсигенними властивостями, що створює в мікоценозі передумови 
для інтенсивного токсиноутворення і призводить до несприятливих 
умов функціонування агросистеми. 
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ВИДОВОЙ И РОДОВОЙ СОСТАВ КОМПЛЕКСА МИКРОМИЦЕТОВ 
РИЗОСФЕРЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Н.И. Костюченко, В.А. Лях 
Изучался видовой и родовой состав комплекса микромицетов ризосферы 
подсолнечника в условиях юго-востока Украины. Установлено, что общая 
численность и видовой состав микромицетов зависит от агрометеорологических 
условий вегетационного сезона, фазы развития растений и коррелирует с 
количеством осадков и влажностью почвы. Доминировали в ценозах 
представители рода Penicillium. 

 
TAXONOMIC COMPOSITION AND SPECIES IN COMPLEX OF SOIL 

MICROMYCETES OF SUNFLOWER RHIZOSPHERE 
N.I. Kostjuchenko, V.A. lyakh 

The species and taxonomic composition in complex of soil micromycetes of sunflower 
rhizosphere in the Southern East of Ukraine were studied. The studies have shown that 
total number and species composition of micromycetes of sunflower rhizosphere 
depended on seasonal agro-climatic conditions, and correlated with the amount of 
precipitation and soil moisture. The representatives of genera Penicillium dominated in 
the cenoses. 
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