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У статті наведено результати вивчення таксономічної структури і 
видового різноманіття мікроміцетних комплексів, що формуються в 
кореневій зоні дикого виду соняшника Helianthus grosseserratus за 
багаторічного вирощування в умовах Півдня України. Встановлено, що 
мікобіота кореневої зони дикого виду соняшника відрізняється від 
ґрунту перелогу як за родовим, так і за видовим складом. Загальна 
кількість виділених видів мікроміцетів у кореневій зоні 
H. grosseserratus 1630 (13 видів, 7 родів) і H. grosseserratus 1201 (21 вид, 
9 родів) була відповідно в 2,2 і 1,4 рази меншою ніж у ґрунті перелогу. 
Встановлено, що в кореневій зоні дикого виду H. grosseserratus 1201 і 
Heliantus grosseserratus 1630 формуються специфічні мікоценози, які 
відрізняються за видовим складом (коефіціент Соренсена - 0,47). Серед 
двох зразків найбільш подібним з ґрунтом перелогу за таксономічною 
структурою і видовим складом виявився мікоценоз кореневої зони 
H. grosseserratus 1201 (коефіцієнт Соренсена - 0,67).  
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Вступ. Соняшник – провідна культура, яка належить до найбільш 

рентабельних сільськогосподарських культур. Вирощування соняшника в 

південних регіонах України відбувається в умовах постійного дефіциту вологи, 

що обумовлено поступовим підвищенням температури і зменшенням кількості 

опадів. Тому актуальним є створення нових стійких до посухи і патогенів сортів 

і гібридів соняшника, селекційним матеріалом для яких можуть бути дикі види 

соняшника (Totsky and Lyakh 2015). 

Дикі види соняшника є більш стійкими до ураження такими грибними 

патогенами як Alternaria helianti, Sclerotinia та інші, а також облігатним 

квітковим паразитом Orobanche cumana Wallr. (Madhavi et al 2005; Christov et al 

2009). Гістохімічними й біохімічними дослідженнями встановлено, що зниження 

чисельності патогенів у клітинах епідермісу резистентних диких видів 

соняшнику обумовлено особливостями їхнього метаболізму, зокрема, 

зростанням акумуляції фенольних сполук (Madhavi et al 2005; Christov et al 

2009). 

Дослідженнями E. Petcu та J.M. Pacureanu (2011) встановлено, що дикі 

види соняшника, зокрема Helianthus argophyllus i H. maximiliani, є ефективними 

для створення ліній і гібридів соняшника стійких до посухи і ураження 

Orobanche cumana. 
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Метою наших досліджень було визначити особливості формування 

таксономічної структури мікроміцетних комплексів кореневої зони 

багаторічного дикого виду соняшника Helianthus grosseserratus за вирощування 

в умовах Півдня України. 

Матеріали та методи досліджень.Робота проводилась у 2019 році. 

Досліджувались зразки грунту, відібраного з кореневої зони двох зразків 

багаторічного дикого виду соняшнику Helianthus grosseserratus 1630 і 

H. grosseserratus 1201, що вирощувались понад 20 років на одному місці у 

колекційному розсаднику Інституту олійних культур НААН України. Ділянки, 

на яких вирощуються рослини, гербіцидами не оброблялися. Контролем 

слугували зразки ґрунту перелогу. Ґрунт – чорнозем звичайний малогумусний 

вилугуваний. 

Зразки ґрунту для аналізу відбирали в кінці вегетації рослин. Для 

виділення з ґрунту мікроскопічних грибів використовували загальноприйнятий 

метод серійних розведень з наступним висівом ґрунтової суспензії на щільне 

поживне середовище Чапека-Докса (Zvyagintsev 1991). Метод посіву – 

глибинний, розведення суспензії – 1:1000. Тривалість культивування грибів – 7-

14 діб у термостаті за температури 28
о
С. Повторність досліду – п’ятиразова.  

Комплекс грибів-мікроміцетів у зразках ґрунту визначали, 

використовуючи визначники і оригінальні роботи (Bilai and Koval 1988; Litvinov 

1967; Satton et al 2001). Подібність видового складу мікобіоти ґрунту перелогу і  

кореневої зони дикого соняшника визначали за коефіцієнтом Соренсена (Cs) 

(Megarran 1992). Достовірними показниками подібності при порівнянні видового 

складу двох різних асоціацій вважали такі, за яких коефіцієнт Соренсена 

становив понад 50 %. 

Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням 

пакету прикладних програм  Microsoft Excel 2013. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. За період досліджень 

нами було виділено 36 морфотипів мікроскопічних грибів з 12 родів, з яких 

ідентифіковано до виду 28. Таксономічна структура представлена відділами 

Zуgomycota (3 види з 2 родів) і Deuteromycota (30 видів з 10 родів).  

Більшість виділених видів (біля 90 % видового багатства) – представники 

анаморфних грибів, що належать до родів Acremonium Link., Aspergillus Micheli, 

Cladosporium Link, Fusarium Link:Fr, Metarrhizium Sorokin, Paecilomyces Harz, 

Penicillium Link: Fr., Trichoderma Pers. та Verticillium Nees ex Wallroth.  

З ґрунту перелогу було виділено 29 видів грибів з 10 родів. У 

досліджуваних зразках найбільшою кількістю видів представлені роди 

Aspergillus і Penicillium (по 6 видів), що становить 41,4 % видового багатства. 

Менш різноманітним за видовим складом виявився рід Fusarium (4 види), 

рр. Acremonium, Paecilomyces і Verticillium – по 2 види, інші 4 роди включають 

по 1 виду, що складає 13,8 % видового різноманіття виявленої мікобіоти.  

Видове різноманіття мікобіоти кореневої зони дикого соняшника 

виявилося значно біднішим. Загальна кількість виділених видів мікроміцетів у 

кореневій зоні  H. grosseserratus 1630 (13 видів, 7 родів)  і  H. grosseserratus 1201 

(21 вид, 9 родів) була відповідно в 2,2 і 1,4 рази меншою ніж у ґрунті перелогу.   

Проведений аналіз таксономічної структури досліджуваних мікоценозів 

виявив якісні відмінності родового і видового складу грибів-мікроміцетів у 

ризосфері дикого виду соняшника та ґрунті перелогу. 
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Типовими видами, що формували мікоценоз ґрунту перелогу, виявилися 

види роду Aspergillus (A. alliaceus, A. candidus, A. melleus, A. niger, A. niveus, 

A. ustus) і роду Penicillium (P. canescens, P. crustosum, P. Nigricans, P. solitum, 

P. Thomii, P. digitatum). Крім зазначених видів, у ґрунті перелогу були виявлені 

види Acremonium charticola var. subglutinans, Acremonium sp., Eupenicillium 

ochrosalmoneum, Mucor hiemalis, які не виділялися з кореневої зони рослин 

H. grosseserratus. 

Загалом, з 29 видів мікроміцетів, що нами  були виділені, 11 зустрічалися 

тільки в  ґрунті перелогу. Як свідчать дані таблиці 1, спільними видами в зразках 

ґрунту перелогу та кореневої зони Helianthus grosseserratus 1630 і 

H. grosseserratus 1201 були лише 4 види (A. alliaceus, Paecilomyces lilacinus, 

F. oxysporum var. orthoceras, M. racemosus). Видове різноманіття мікроміцетів 

кореневої зони H. grosseserratus 1201 було більш широким, і, відповідно, більш 

подібним з ґрунтом перелогу – 15 спільних видів. Мікроміцети, що були 

типовими як для ґрунту перелогу, так і для  соняшника – сапротрофи A. niveus, 

P. canescens, P. crustosum, P. Nigricans, P. thomii, а також умовно-патогенні види 

Verticillium album і V. lateritium.  

Спільними видами, які зустрічались як у перелозі, так  і в кореневій зоні 

H. grosseserratus 1630 були 7 видів мікроскопічних грибів. Мікологічний аналіз 

показав, що в кореневій зоні Helianthus grosseserratus 1630 досить чисельними 

були зигоміцети, яким притаманний дуже швидкий ріст. Через 2-3 доби 

культивування міцелій Mucor racemosus і Rhizopus nigricans займає увесь об’єм 

чашки Петрі, що ускладнює, а іноді й унеможливлює проведення мікологічного 

аналізу. Крім того, у едафосфері досліджуваних рослин були виявлені 

представники р. Trichoderma (T. viride, T. coningii), що свідчить про сприятливий 

фіто-санітарний стан ґрунту, адже гриби цього роду за рахунок своїх метаболітів 

є природними  антагоністами щодо видів р. Fusarium та інших фітопатогенів 

(Sivan and Shet 1993; Silva et al 2003).  

Проте, слід зазначити, що в досліджуваних зразках ми не виявили 

представників р. Penicillium, зокрема, P. Canescens, P. Crustosum, P. nigricans, 

P. thomii, а також Eupenicillium ochrosalmoneum, які є типовими представниками 

мікобіоти ризосфери соняшника (Kostyuchenko and Lyakh 2018). 

Група факультативно-патогенних грибів р. Cladosporium, Fusarium, 

Verticillium, що здатні уражувати ослаблені рослини соняшника, викликаючи 

в’янення, всихання рослин, кореневі гнилі, плямистість листя тощо (Egorova et al 

2015), становила 27,6% видового різноманіття в ґрунті перелогу і 23,0-23,8% у 

кореневій зоні дикого соняшника. Серед виявлених видів зустрічалися 

представники ентомопатогенних грибів – збудників мікозів комах Metarrhizium 

anisoplie і Paecilomyces lilacinus. 
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Таблиця 1 

Видовий склад мікобіоти грунту перелогу і кореневої зони 

H. grosseserratus 
(2019 рік) 

 Види  К H. 

grosseserratus  

1630 

H. 

grosseserratus 

1201 

R Е R E 

1 2 3 4 5 6 7 

 Zуgomycota, Zуgomycetes, Mucorales 

Mucoraceae 

1 Mucor hiemalis   + – – – – 

2 M. racemosus + + + – + 

3 Rhizopus nigricans  + + + – – 

 Hyphomycetes, Hyphomycetales 

Moniliaceae 

4 Acremonium charticola var. 

subglutinans  

+ _ _ – – 

5 A. strictum  – – + + + 

6 Acremonium sp.   + – – – – 

7 Aspergillus alliaceus   + + + + + 

8 A. candidus  + – – + + 

9 A. melleus   + – – – – 

10 A. niger  + – – – – 

11 A. niveus  + – – + – 

12 A. ustus  + – – – – 

13 Aspergillus sp. – + + – – 

14 Metarrhizium anisoplie  + – – – + 

15 Paecilomyces lilacinus  + – + + + 

16 Paecilomyces sp.1. + – – + + 

17 Paecilomyces sp.2. – – – – + 

18 Eupenicillium ochrosalmoneum  + – – – – 

19 P. canescens  + – – + – 

20 P. crustosum  + – – + – 

21 P. digitatum  + – – – – 

22 P. nigricans  + – – + – 

23 P. solitum  + – – – – 

24 P. thomii   + – – + + 

25 Trichoderma  viride  + – + – + 

26 T. coningii   – – + – + 

27 Verticillium album + – – + + 

28 V. lateritium  + – – + + 

 Dematiaceae 

29 Cladosporium cladosporioides + – – + – 

 Tuberculariales, Tuberculariaceae 

30 Fusarium moniliforme var. lactis + + + – – 

31 F. moniliforme var. subglutinans + – – – – 

32 F. oxysporum var. orthoceras + + + + + 

33 Fusarium sp. + – – – – 

 Інші види – 3 1 2 1 

 Всього родів (видів) 12 (29) 4 (9) 7(11) 7 (16) 9 (15) 

Примітка. К – контроль, R – ризосфера; E – едафосфера; «–» – вид не зустрічався.   
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Проведений порівняльний аналіз списків видового складу мікроміцетних 

комплексів виявив суттєві відмінності між мікоценозами кореневої зони дикого 

соняшнику і ґрунту перелогу, про що свідчать розраховані коефіцієнти 

Соренсена (Сs). Дані, наведені в таблиці 2, свідчать про те, що подібність 

видового складу мікобіоти H. grosseserratus 1201 з перелогом становила 66,7 % 

(Сs = 0,67), а Helianthus grosseserratus 1630 – лише 35,8% (Сs = 0,35). Коефіцієнт 

подібності видового складу мікобіоти кореневої зони дикого соняшника 

становив 0,47, що, вочевидь, зумовлено особливостями складу кореневих 

ексудатів рослин і зон їх виділення, які впливають на формування мікробних 

комплексів ризосфери і едафосфери (Mahaffee and Klopper 1997; Costa et al 2006).  

 

Таблиця 2 

Показники подібності видового складу мікроміцетів грунту перелогу 

і кореневої зони Helianthus grosseserratus за коефіцієнтом Соренсена (Cs) 

 

 Переліг 

(контроль) 

H. grosseserratus 

1630 

H. grosseserratus 

1201 

Переліг 

(контроль) 

Х 7 16 

H. grosseserratus 

1630 

0,35 Х 7 

H. grosseserratus 

1201 

0,67 0,47 Х 

Примітка: над діагоналлю вказано кількість спільних видів; під 

діагоналлю – коефіцієнт Соренсена 

 

Спільними видами мікроміцетів у ризосфері й едафосфері Helianthus 

grosseserratus 1630 і H. grosseserratus 1201 були лише 4 види (Mucor racemosus, 

Acremonium. strictum, Paecilomyces lilacinus і Fusarium oxysporum var. orthoceras). 

Отже, мікофлора ґрунту перелогу характеризувалася більшим родовим і 

видовим різноманіттям грибів, ніж мікоценози кореневої зони багаторічного 

дикого виду Helianthus grosseserratus. На нашу думку, зниження видового 

різноманіття мікобіоти, що формується в кореневій зоні дикого виду соняшника, 

може бути обумовлено багаторічним вирощуванням культури на одному місці, 

адже в агроекосистемах, де підтримується монокультура, спостерігається 

збіднення мікробних комплексів ґрунту, наслідком чого є зниження його 

біогенності і родючості. 

Висновки 

Дослідженнями встановлено високе родове різноманіття анаморфних 

грибів при їх низькій видовій насиченості у ґрунті перелогу, яке зменшувалось 

відповідно в 1,4-2,2 рази в кореневій зоні H. grosseserratus 1201 і Helianthus 

grosseserratus 1630. 

Встановлено, що більш подібними за видовим складом були 

мікроміцетні комплекси, що сформувалися в ґрунті перелогу і H. grosseserratus 

1201 (Сs = 0,67); кількість спільних видів грибів, виділених з кореневої зони 

Helianthus grosseserratus 1630 і перелогу становило 35,0 %. 

Встановлено, що в кореневій зоні дикого виду H. grosseserratus 1201 і 

Helianthus grosseserratus 1630 формуються специфічні мікоценози, які 

відрізняються за видовим складом (Сs = 0,47).  
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ВИДА ПОДСОЛНЕЧНИКА Helianthus grosseserratus 

 
Н.И. Костюченко

1
, В.А. Лях

1,2 

1
Запорожский национальный университет 

2
Институт масличных культур НААН 

 

 
В статье приведены результаты изучения таксономической структуры 
и видового разнообразия микромицетных комплексов, 
формирующихся в корневой зоне дикого вида подсолнечника 
Helianthus grosseserratus при выращивании в условиях юга Украины. 
Установлено, что микобиота корневой зоны дикого вида при 
многолетнем выращивании отличается от почвы залежи как по 
родовому, так и по видовому составу. Общее количество выделенных 
видов микромицетов в корневой зоне H. grosseserratus 1630 (13 видов, 
7 родов) і H. grosseserratus 1201 (21 вид, 9 родов) было соответственно 
в 2,2 и 1,4 раза ниже, чем в почве залежи. Установлено, что в корневой 
зоне H. grosseserratus 1201 і Helianthus grosseserratus 1630 
формируются специфические микоценозы, отличающиеся по 
видовому составу (коэффициент Соренсена - 0,47). Среди двух 
образцов наиболее подобным с почвой залежи по таксономической 
структуре и видовому составу оказался микоценоз корневой зоны 
H. grosseserratus 1201 (коэффициент Съеренсена - 0,67).  

 
 

Ключевые слова: подсолнечник, почва, ризосфера, эдафосфера, 

микроскопические грибы, микоценоз, видовое разнообразие 
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The aim of our research was to determine the peculiarities of the formation 
of the taxonomic structure of micromycete complexes in the root zone of 
the perennial wild species of sunflower Helianthus grosseserratus when 
grown in the South of Ukraine. 
Soil samples taken from the root zone of two samples of perennial wild 
sunflower Helianthus grosseserratus 1630 and H. grosseserratus 1201, 
which were grown for more than 20 years in one place in the collection 
nursery of the Institute of Oilseed Crops of NAAS of Ukraine, were studied. 
Areas where plants are grown have not been treated with herbicides. 
Samples of fallow soil served as a control. Soil - chernozem ordinary low-
humus leached. Soil samples for analysis were taken at the end of the 
growing season. To isolate microscopic fungi from the soil, the generally 
accepted method of serial dilutions was used, followed by sowing of the soil 
suspension on a dense nutrient medium Chapek-Dox. The method of 
sowing - deep, dilution of the suspension - 1: 1000. Duration of fungi 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 29, 2020: 123-130 

© Н.І. Костюченко, В.О. Лях 

130 

cultivation - 7-14 days in a thermostat at a temperature of 28
о
С. The 

experiment was repeated five times. The complex of fungi-micromycetes in 
soil samples was determined using determinants and original works. The 
similarity of the species composition of the soil mycobiota of the fallow and 
the root zone of wild sunflower was determined by the Sorensen coefficient. 
Reliable indicators of similarity when comparing the species composition of 
two different associations were considered those in which the Sorensen 
coefficient was more than 50%.The analysis of the taxonomic structure of 
the studied mycocenoses revealed qualitative differences in the genus and 
species composition of micromycete fungi in the rhizosphere of wild 
sunflower species and fallow soil. In total, of the 29 species of 
micromycetes we isolated, 11 were found only in the soil of the fallow. 
According to our data, only 4 species (A. alliaceus, Paecilomyces lilacinus, 
F. oxysporum var. orthoceras, M. racemosus) were common species in the 
soil samples of fallow and root zone Helianthus grosseserratus 1630 and H. 
grosseserratus 1201. The species diversity of micromycetes of the root 
zone of H. grosseserratus 1201 was wider, and, accordingly, more similar to 
the soil of the fallow - 15 common species. Micromycetes that were typical 
for both fallow soil and sunflower are saprotrophs of A. niveus, P. 
canescens, P. crustosum, P. nigricans, P. thomii, as well as opportunistic 
species Verticillium album and V. lateritium. A comparative analysis of the 
lists of species composition of micromycete complexes revealed significant 
differences between the mycocenoses of the root zone of wild sunflower 
and fallow soil, as evidenced by the calculated Sorensen coefficients. The 
data indicated that the similarity of the species composition of the 
mycobiota H. grosseserratus 1201 with fallow was 66.7% (Cs = 0.67), and 
Helianthus grosseserratus 1630 - only 35.8% (Cs = 0, 35). The coefficient of 
similarity of the species composition of the mycobiota of the root zone of 
wild sunflower was 0.47, which is apparently due to the peculiarities of the 
composition of the root exudates of plants and their selection zones, which 
affect the formation of microbial complexes of the rhizosphere and 
edaphosphere. 
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