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ПІДБІР ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КУЛЬТУРИ 
БАЗИДІОМІЦЕТІВ РОДУ PLEUROTUS В УМОВАХ IN VITRO

Іванова Т.В. – к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Метою дослідження поставлено модифікацію живильного середовища для вищих 
базидіоміцетів, а саме грибів роду Pleurotus, і визначення лінійної швидкості росту пер-
спективного штаму НК-35. Методи. У дослідженнях використовували біотехнологічні 
методи (для отримання та субкультивування штаму НК-35 чистої культури гливи зви-
чайної в умовах in vitro використовували такі середовища: м’ясо-пептони агар, карто-
пляно-глюкозний агар, агаризоване середовище на відварах проростків картоплі й лоха 
вузьколистого), статистичні методи (досліджувалася лінійна швидкість росту грибів, 
для експерименту з оцінки швидкості росту Pleurotus ostreatus суспензію грибів (у співвід-
ношенні 1:2) розміщували на досліджувані поживні середовища; ріст колоній оцінювався 
вимірюванням їхнього діаметру у двох перпендикулярних напрямах кожні дві доби протя-
гом двох тижнів), складання графіків залежності швидкості росту досліджуваних куль-
тур від часу. Результати. Нами виявлено, що відомі раніше середовища не забезпечують 
достатньої швидкості росту міцелію та необхідного врожаю біомаси в порівнянні з дослі-
джуваною субстанцією. Вивчено нові компоненти живильного середовища для отримання 
більшої біомаси чистої культури вищих базидіоміцетів роду Pleurotus. Отже, живильне 
середовище для чистих культур вищих базидіоміцетів, яке містить агар-агар і воду, 
додатково містить відвари зерна вівса й кори дуба в такому співвідношенні компонентів 
на 1 л: агар-агар 15 г, відвари зерна вівса 600 мл, кори дуба 250 мл, інші – дистильована 
вода. Результати аналізу лінійної швидкості росту Pleurotus ostreatus на досліджуваних 
і контрольному живильних середовищах, розрахунок коефіцієнта кореляції свідчать: для 
виділення та вирощування штамів гливи звичайної найпридатніше середовище з вмістом 
відварів зерен вівса й кори дуба. Надана діаграма кореляційного поля у вигляді діаграми 
розсіювання (кореляційного поля), що ілюструє зв’язок між змінними, й розрахована лінія 
регресії. Вона представлена прямою, а це означає, що кореляційний зв’язок між ознаками 
лінійний та оцінюється за допомогою вибіркового коефіцієнта кореляції r. Через те, що 
коефіцієнт кореляції > 0, зв’язок між ознаками Х і Y прямий, а R = 0,98615 – зв’язок силь-
ний. Висновки: одержані результати використовуватимуться в подальших дослідженнях 
для отримання чистої культури грибів роду Pleurotus в умовах in vitro.

Ключові слова: живильне середовище, чиста культура, гриби роду Pleurotus, міцелій, 
біомаса.

Ivanova T.V. Selection of nutrient media for culturing basidiomycetes of the genus 
Pleurotus in vitro

The aim of the research was a modification of the nutrient medium for the higher Basidiomycetes 
(mushroom of the genus Pleurotus) and determination of their linear growth rate. Biotechnical 
and statistical methods were used in researches The studies used biotechnological methods (to 
obtain and subculture strain NK-35 pure culture of oyster mushroom in vitro used the following 
media: meat-peptone agar, potato-glucose agar, agar medium on decoctions of potato seedlings 
and oleaster. Statistical methods: (linear growth rate of mushroom was studied, for the experiment 
to assess the growth rate of Pleurotus ostreatus suspension of mushroom (in a ratio of 1:2) was 
placed on the studied nutrient media, colony growth was assessed by measuring their diameter in 
two perpendicular directions every two days for two weeks; growth rates of the studied crops over 
time. Results of the analysis of the linear growth rate of Pleurotus ostreatus on nutrient medium 
(tested and controled), also the correlation coefficient calculation shows that most suitable medium 
for cultivation of strains of Pleurotus ostreatus contains decoction of grain oats and oak bark. The 
correlation field diagram is presented in the form of a scattering diagram (correlation field). This 
illustrates the relationship between the variables and the calculated regression line. It is represented 
by a straight line, which means that the correlation between the features is linear and is estimated 
using a sample correlation coefficient r. Since the correlation coefficient > 0, the relationship between 
the signs of X and Y is straight, because R = 0,98615 the relationship is strong. The results will be used 
in further researches to obtain pure cultures of mushroom of the genus Pleurotus in conditions in vitro.

Key words: nutrient medium, pure culture, mushrooms of the genus Pleurotus, mycelium biomass.
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Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Міцелій – це посівний 
матеріал грибів, вегетативне тіло якого складається з тонких розгалужених ниток 
(гіфів), стерильно вирощених на різних носіях і призначених для посадки в підго-
товлений субстрат для отримання врожаю грибів [1].

Існує велика кількість культурних штамів, які відрізняються один від одного 
зовнішнім виглядом, врожайністю, кількістю виділення спор і вимогами до умов 
вирощування [2; 3].

Штам грибів (нім. Stamm – стовбур, основа) – чиста культура, виділена з пев-
ного джерела або отримана в результаті мутації або селекції. Сучасні штами 
характеризуються високою однорідністю та якістю грибів, високою врожайністю 
в поєднанні з коротким циклом колонізації субстрату і плодоношення [2; 3].

В українському виробництві найкраще себе зарекомендував штам гливи зви-
чайної (Pleurotos ostreatus) НК-35. НК-35 – це гібридний штам, є одним з най-
популярніших при вирощуванні гливи. Дані про походження та розвиток штаму 
наведені в табл. 1, 2 [4–9].

Таблиця 1
Паспорт штаму гливи Р-2 (НК-35)

Штам Штам Походження 
штаму гливи

Температура 
плодоношення, ° C

Колір плодового 
тіла гриба

Р-2 НК-35 Угорщина 5–22 (opt 14–16) Сірий

Таблиця 2
Параметри росту і розвитку міцелію штаму гливи Р-2 (НК-35)

Температура 22°С в приміщенні (в блоці 24–28°С)
Відносна вологість 60–65%

Тривалість обростання 14–16 днів
СО2 5 000–20 000 ррm

Повітрообмін Ні
Освітлення Ні

Матеріал і методика. Вибір вихідного матеріалу. Дослідження проводилися 
протягом 2015–2020 рр. на кафедрі екобіотехнології та біорізноманіття Національ-
ного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ. Посівний 
матеріал гливи представлений штамом НК 35. Міцелій білого кольору, з характер-
ним запахом. Плодове тіло середнього розміру (50–80 мм), капелюшок з увігну-
тими рівними краями, забарвлення від темно-сірого до світло-сірої в залежності 
від температури культивування, при природному освітленні сіро-коричневе або 
коричневе. Чим нижче температура в камері, тим темніше забарвлення. Розмір 
капелюшків варіює від 50 до 120 мм в діаметрі. Гриби мають м’ясисту текстуру, 
особливо за низької температури, добре зберігаються і транспортуються.

Отримання чистої культури грибів. Для отримання чистої культури гливи зви-
чайної використовують такі середовища: м’ясо-пептони агар, картопляно-глюкоз-
ний агар, агаризоване середовище на відварах проростків картоплі і лоха вузько-
листого. 

Живильні середовища
Основою створення живильних середовищ для приготування культур тканин 

є суміші мінеральних солей і, так як живлення культивованих тканин є гете-
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ротрофним, джерело вуглецю вводять до складу середовища у вигляді сахарози 
або глюкози.

Крім вуглецю, кисню і водню, для росту тканин необхідний азот у вигляді 
азотної або аммонійної солі, фосфор у вигляді фосфату, сірка у вигляді сульфату. 
Загальна концентрація мінеральних елементів найбільш висока в середовищі м’я-
со-пептонний агар.

Вуглеводне живлення. У більшості середовищ джерелом вуглецю та енергії 
є сахароза або глюкоза в концентрації 20–40 г / л.

рН середовища. У нативних умовах клітина функціонує у вузьких межах коли-
вань концентрації водневих іонів. Відносна стабільність величини рН всередині 
клітини і середовища, що її оточує, підтримується буферними системами, в яких 
важливу роль відіграють білкові молекули – амфоліти. Відносно стабільне рН 
в середовищі підтримується за рахунок хелатуючих реагентів та відповідних з’єд-
нань. Більшість стаціонарних ізольованих культур грибів росте на середовищах 
з рН 7–7,8 [10–14].

Плодові тіла гриба вибирають в період дозрівання. Їх відбирають з плодових 
тіл за показниками, які відповідають штаму. Спори висівають в чашки Петрі. 
Після проростання спор і повного обростання середовища маточну культуру збе-
рігають в холодильній камері за температури 0-2 °C [10–14]. Введення в чисту 
культуру проводять за загальноприйнятими методиками [15; 16].

Нами досліджувалася лінійна швидкість росту грибів (ЛСР) [15]. Для експе-
рименту з оцінки швидкості росту Pleurotos ostreatus суспензію грибів (в спів-
відношенні 1: 2) розміщували на досліджувані поживні середовища. Потім 
краплю суспензії спор грибів (0,01 мл) наносили в центр чашки Петрі на сере-
довище контроль (МПА). Після чашки інкубувались в термостаті за (27 ± 2)°С 
та вологості 90 %. Ріст колоній оцінювався вимірюванням їх діаметру в двох 
перпендикулярних напрямках кожні дві доби протягом двох тижнів. На підставі 
отриманих даних нами складено графіки залежності швидкості росту досліджу-
ваних культур від часу.

Статистичний аналіз проводили, використовуючи програму Statistica 8.0, а для 
обчислювання даних – Microsoft Office Excel.

Обговорення результатів. Найближчим аналогом модифікованого середо-
вища є живильне середовище для роботи з чистими культурами вищих бази-
діоміцетів – об’єктів промислового вирощування, який передбачає наступні 
етапи його проведення: етиліозовані картопляні проростки в кількості 250 г 
відварюються на повільному вогні в конічній колбі, що містить 500 мл води. 
Після приготування протягом 15–20 хв відвар фільтрують через ватно-марлевий 
фільтр на скляній воронці, обсяг фільтрату доводять до 500 мл. Повітряно-сухі 
плоди лоху вузьколистого (Elaeágnus angustifólia) в кількості 50 г відварюються 
в іншій колбі в 500 мл води протягом того ж часу. Декокт фільтрують на скля-
ній воронці через ватно-марлевий фільтр. Відвари проростків картоплі і лоху 
вузьколистого об’єднують, додають 20 г агар-агару, доводять об’єм фільтрату 
до 1 000 мл і плавлять агар на повільному вогні. Готове середовище розлива-
ють в пробірки розміром 20х200 мм, автоклавують за тиску 1,5 мПа протягом 
1 год і заливають на скошений агар [11; 12]. Через 3 доби (контроль стерильності 
середовища) скошений агар засівають чистими культурами штамів грибів роду 
Pleurotus. Інкубація тривала протягом доби в термостаті при (37 ± 2) °С. Чисті 
культури отримують на 7–8 добу.
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В основу дослідження поставлено завдання модифікації живильного середо-
вища для вищих базидіоміцетів – перспективних продуцентів фізіологічно актив-
них речовин. Методом експериментальних досліджень нами було виявлено, що 
це середовище не забезпечує достатньої швидкості росту міцелію і необхідного 
врожаю біомаси в порівнянні з досліджуваної субстанцією. До недоліків нале-
жить також і відсутність даних про вміст цукристих і білкових речовин – головних 
джерел вуглецевого й азотного живлення базидіоміцетів.

Поставлена задача вирішується тим, що живильне середовище для чистих 
культур вищих базидіоміцетів, яке містить агар-агар і воду додатково містить від-
вари зерна вівса та кори дуба в такому співвідношенні компонентів на 1 л: агар-
агар 15 г, відвари зерна вівса 600 мл, кори дуба 250 мл, інші – дистильована вода.

Експериментальні дані щодо лінійної швидкості росту штамів їстівних грибів 
Р-2 (НК-35) гливи звичайної (Pleurotus ostreatus) було отримано на таких живиль-
них середовищах (ПС): середовище з відварами проростків картоплі і лоху вузь-
колистого (ПС № 1), модифіковане середовище з відварами зерна вівса і кори дуба 
(ПС № 2), в якості контролю – м’ясо-пептоний агар (ПС № 3). На рис. 2 представ-
лена лінійна швидкість росту колоній, що виросли з спор протягом 14 днів.

 
Рис. 1. Лінійна швидкість росту Pleurotus ostreatus штаму Р-2 (НК-35)

У роботі необхідно було перевірити наявність зв’язку між змінними: розраху-
нок вибіркового коефіцієнта кореляції. Ми оцінили можливий зв’язок між зазна-
ченими параметрами. Для цього використовували майстер функцій Microsoft 
Exel. Значення r для ПС № 1 = 0,977536, ПС № 2 = 0,98615, ПС № 3 = 0,985223. 
Найоптимальнішим був показник 0,98615, близький до 1, що свідчить про наяв-
ність тісного лінійного зв’язку між параметрами.

Як наслідок, була побудована діаграма кореляційного поля, де дані експери-
менту подані у вигляді діаграми розсіювання (кореляційного поля), що ілюструє 
зв’язок між змінними. Також отримано лінію регресії. У нашому випадку кореля-
ційне поле витягнуте, що свідчить про наявність кореляційного зв’язку між озна-
ками. Лінія регресії представлена прямою, отже кореляційний зв’язок між озна-
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ками лінійний і оцінюється за допомогою вибіркового коефіцієнта кореляції r. Так 
як коефіцієнт кореляції > 0, то зв’язок між ознаками Х і Y пряма, т. К. R = 0,98615 
зв’язок сильний (рис. 2).

Результати аналізу лінійної швидкості росту Pleurotus ostreatus на досліджу-
ваних і контрольних живильних середовищах, розрахунок коефіцієнта кореляції 
свідчать: для виділення та вирощування штамів гливи звичайної найбільш при-
датне середовище з умістом відварів зерен вівса і кори дуба. Воно зарекоменду-
вало себе краще за середовище, яке було взяте за аналог – з відваром паростків 
картоплі і Elaeagnus angustifolia L.

 
Рис. 2. Діаграма розсіювання (кореляційного поля) за розрахунку лінійної швидкості 

росту Pleurotus ostreatus штаму Р-2 (НК-35)

Приклад конкретного приготування середовища. Зерно вівса і кору дуба зали-
ваємо водою у співвідношенні 500 г до 1 л і 300 г до 300 мл відповідно, насто-
юємо протягом доби. Настої об’єднуємо і відварюємо. Відвар фільтруємо через 
ватно-марлевий фільтр. До профільтрованого відвару додаємо дистильовану 
воду до потрібного розведення в залежності від виду гриба і 15 г агару. Плавимо 
агар при слабкому підігріванні суміші. Отриману живильне середовище розли-
ваємо в чашки Петрі і стерилізуємо в автоклаві при тиску 0,2 МПа і температурі 
130 ± 2 °С протягом 40 хв. Після стерилізації чашки Петрі розкладаємо і охо-
лоджуємо. Через три доби контролю стерильності середовища сіємо чисті куль-
тури Pleurotus. Для посіву беремо зразки міцелію розміром 3х3 мм штаму Р-2  
(НК-35). Чисті культури, їх пересівання в якості маточного іннокуляту отримуємо 
на 7–10 добу залежно від ЛСР штаму й швидкості заростання середовища.

Висновки. Таким чином, оптимізоване нами живильне середовище, яка 
містить відвари зерна вівса і кори дуба придатна для вирощування грибів роду 
Pleurotus, а саме штаму Р-2 (НК-35). Розробка живильного середовища на 
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основі відвару зерен вівса і кори дуба дозволяє проводити його виготовлення 
безпосередньо в мікологічних лабораторіях і на підприємствах, що займаються 
грибівництвом.

У наступних наших дослідженнях плануємо не зупинятися на досягнутому, 
а впровадити результати у наукову та виробничу практику.
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