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ВСТУП 

 

Актуальність. Мікроміцети є невід’ємною складовою наземних 

біоценозів, у ґрунті вони виконують ряд важливих функцій: здійснюють 

мінералізацію органічних речовин, беруть безпосередню участь у 

розкладанні не тільки простих органічних сполук, але і складних за хімічною 

будовою речовин (наприклад, таких як лігнін і хітин), беруть участь в 

процесах перетворення азоту і утворення гумусу в ґрунтах [80, 152, 266, 273]. 

Незважаючи на те, що на сьогодні значна увага приділяється вивченню 

особливостей формування мікоценозів нейтральних гумусово-сіалітних 

ґрунтів (чорноземів) [2, 113, 198], лишаються актуальними питання, щодо 

визначення екологічних особливостей формування структури ценозу 

мікроміцетів у різних підтипах чорноземів, зокрема в чорноземі звичайному. 

У теперішній час вивчення впливу певних чинників довкілля 

антропогенного походження на біосистеми різного рівня інтеграції 

(організмового і популяційного) є особливо актуальним для промислових 

регіонів України, зокрема і для Криворіжжя. Діяльність металургійних і 

хімічних підприємств, гірничозбагачувальних фабрик призводить до 

накопичення в ґрунтах важких металів і формуванні локальних 

атмогеохімічних аномалій за вмістом кадмію, нікелю, плюмбуму, цинку, 

купруму [36, 61]. На Криворіжжі техноземи займають площу 7126 га, що 

становить 46,2% земель, відчужених внаслідок розробки залізних руд регіону 

відкритим способом (32% земель припадає на зовнішні відвали і 21,8% – на 

залізорудні кар’єри) [61, 218]. У грунтах зазначених техногенних ландшафтів 

змінюється кількісний та таксономічний склад мікроорганізмів і мікроміцетів 

[193, 220]. Тому вагоме теоретичне і практичне значення мають роботи, щодо 

вивчення ступеня рухомості кадмію, плюмбуму, свинцю, нікелю і купруму в 

техноземах та можливості їх надходження за трофічними ланцюгами до 

мікроорганізмів, рослин і тварин. 

Також потребують подальшого вивчення питання впливу комплексного 

забруднення ґрунтів важкими металами на функціонально-екологічні 
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особливості мікроскопічних грибів, зокрема на сезонну динаміку їх 

чисельності, біомасу міцелію і спор, перебудову ценозу. Відомо, що 

угруповання мікроміцетів мають потенціальну здатність до саморегуляції і 

пристосування до змін навколишнього середовища, зокрема до підвищеного 

вмісту важких металів у едафотопах [170, 325]. Тому, для оцінки впливу 

токсичних сполук на ґрунтові мікроскопічні гриби, важливо встановити 

комплекс домінантних та субдомінантних видів, які є основою структури 

мікоценозу, на основі визначення їх частоти трапляння, рясності в 

угрупованнях, видового багатства та різноманіття [127, 230, 276].  

Стабільність функціонування екосистем у районах, що знаходяться під 

тривалим техногенним впливом, визначається ступенем пристосованості 

ґрунтових мікроорганізмів, зокрема і мікроміцетів, формуванням стійкого до 

дії забруднення мікробоценозу, та надає можливість прогнозування 

екологічного стану ґрунтів та забезпечення цілісності і стійкості екосистем 

[101, 131, 166]. Тому доволі актуальним є визначення змін структурно-

функціональної організації популяцій та угруповань, резистентності і 

особливостей акумуляції кадмію, нікелю, цинку і плюмбуму мікроміцетами 

за їх сумісної дії та особливостей продукування біомаси. Продовження 

досліджень за цими напрямками дозволить використовувати стійкі та чутливі 

види мікроміцетів для біоіндикації ґрунтів, забруднених важкими металами. 

Зараз активно обговорюється можливість використання органо-

мінеральних добрив, отриманих із осадів міських стічних вод, для 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Ефективність їх 

пов’язана із забезпеченням рослин доступними елементами живлення, 

завдяки активізації мікробіологічних процесів у ґрунтах [158, 208]. Проте 

вони можуть містити значну кількість небезпечних хімічних речовин, 

насамперед сполук важких металів – плюмбуму, кадмію, цинку, нікелю і 

купруму та патогенної мікрофлори [108, 179, 184]. У зв’язку з цим, на 

сьогодні потребують вивчення зміни чисельності та структурно-

функціональної організації мікоценозів едафотопів за внесення таких добрив 
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з огляду на те, що чисельність та видовий склад угруповань мікроміцетів в 

агроценозах є досить обмеженим, і в них можуть переважати фітопатогенні 

види [106, 172]. 

У роботі розглядаються аспекти екологічної ролі мікроміцетів і 

створення стабільних угруповань у техноземах і зональних ґрунтах, 

спираючись на вивчення змін кількісного і таксономічного складу, 

чутливості до дії сполук важких металів, що і визначає її актуальність. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана у відділі 

фізіології рослин та біології ґрунтів Криворізького ботанічного саду НАН 

України під час навчання в аспірантурі протягом 2009-2012 рр. та в межах 

відомчих фундаментальних базових тем  ―Роль антиоксидантних ферментних 

систем у формуванні адаптаційного синдрому рослин за сумісної дії 

ксенобіотиків та біологічні процеси трансформації сполук азоту в 

техногенних едафотопах‖ (№ держрєєстрації 0111U005106; 2011-2015 рр.) і 

―Транслокація важких металів і фтору в системі ―ґрунт-рослина‖ та 

підвищення стійкості рослин за дії абіотичних факторів‖ (№ держрєєстрації 

0110U004493; 2011-2014 рр.). 

 Мета роботи і задачі досліджень. Полягає у встановленні особливостей 

впливу забруднення ґрунтів важкими металами на видове різноманіття та 

структуру угруповань мікроміцетів у порівнянні з чорноземом звичайним. 

Для досягнення мети були  поставлені наступні завдання: 

1. Встановити особливості акумуляції важких металів у техноземах та 

їхній вплив на чисельність мікроміцетів; 

2. З’ясувати зміни видового складу мікроміцетів у ценозах техногенно-

порушених ґрунтів і чорнозему звичайного; 

3. Визначити чутливі та резистентні до сполук важких металів види 

мікроміцетів і з’ясувати їхню роль у формуванні стійкого мікоценозу; 

4. Встановити особливості продукування біомаси грибного міцелію і 

спор в техногенних едафотопах у порівнянні з чорноземом звичайним; 
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5. Вивчити можливість використання мікроміцетів для біомоніторингу 

техногенних едафотопів; 

6. Проаналізувати вплив органо-мінеральних добрив, отриманих на 

основі осадів міських стічних вод, на чисельність та видове різноманіття 

ґрунтових мікроміцетів. 

Об’єкт дослідження: видове різноманіття та структура угруповань 

мікроміцетів у техногенно-порушених ґрунтах Криворіжжя. 

Предмет дослідження: функціонально-екологічні особливості 

формування мікоценозів у техногенно-порушених ґрунтах та чорноземі 

звичайному. 

Методи досліджень: еколого-біоценологічні, грунтово-мікологічні, 

кількісні та якісні методи визначення ґрунтових мікроміцетів і аналізу їхньої 

структурно - функціональної організації, фізико-хімічного аналізу ґрунтів та 

статистичної обробки. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше вивчено видовий 

склад і структуру угруповань мікроміцетів у техногенно-порушених ґрунтах 

Криворіжжя і чорноземі звичайному та встановлені особливості сезонної 

динаміки чисельності мікроміцетів у техноземах у порівнянні з природним 

ґрунтом. Уперше показані зміни довжини грибного міцелію, його біомаси, 

кількості спор і їх біомаси в едафотопах хімічного і гірничозбагачувального 

підприємств. На основі визначення коефіцієнту подібності угруповань, 

індексів домінування і видового різноманіття доведено, що в техноземах 

спостерігається істотна перебудова мікоценозу в порівнянні з природним 

ґрунтом. З’ясована роль мікроміцетів, різних за чутливістю до дії сполук 

важких металів, у формуванні їх ценозу в умовах забруднення. Уперше 

встановлені зміни ценозу мікроміцетів у ґрунтах за внесення органо-

мінеральних добрив (ОМД) на основі осадів міських стічних вод (ОСВ). 

Практичне значення. Встановлено рівень накопичення різних за 

рухомістю форм важких металів, які відносяться до групи високо 

небезпечних для довкілля елементів у едафотопах промислових майданчиків 
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ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖, рудозбагачувальна фабрика (РЗФ-1) і 

плеси хвостосховища ПАТ ―Північний гірничозбагачувальний комбінат‖ 

(ПівнГЗК) та функціонально-екологічні зміни угруповань мікроміцетів у 

техногенно-порушених ґрунтах. Створена колекція видів мікроміцетів, 

виділених із едафотопів, що зазнають впливу підприємств хімічної та 

гірничозбагачувальної промисловості і чорнозему звичайного. Визначені 

чутливі і резистентні види мікроскопічних грибів до сумісної дії сполук 

важких металів та показана можливість їх використання для біомоніторингу 

ґрунтів. Доведено, що використання ОМД на основі ОСВ значно знижує 

частоту трапляння фітопатогенного виду Fusarium оxysporum, який є 

збудником кореневої гнилі у рослин.  

Результати вивчення таксономічних ознак видового складу та змін 

структури мікоценозу в едафотопах степової зони України використовуються 

в навчальному процесі в Запорізькому національному університеті в курсах 

лекцій ―Фіто- та зооіндикація‖ і ―Ґрунтознавство‖, у Дніпропетровському 

державному аграрному університеті (―Екологія міських систем‖, 

―Агроекологія‖, ―Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

та рекультивація земель‖) та у Криворізькому педагогічному інституті ДВНЗ 

―Криворізький національний університет‖ (―Екологія‖, ―Мікробіологія‖ і 

―Ботаніка‖). 

Особистий внесок здобувача. Розробку програми досліджень й 

основної гіпотези виконано з науковим керівником – к.б.н., ст.н.с. 

В.М.Гришко. Здобувач особисто опрацювала літературу; самостійно 

оволоділа відомими методиками досліджень; планувала та проводила 

експерименти, підготувала матеріали до друку. Експериментальні дані, 

висновки та узагальнення опрацьовані здобувачем самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Отримані автором матеріали 

доповідалися і обговорювалися на наукових конференціях: VIIІ з’їзд 

ґрунтознавців та агрохіміків України (Житомир-Харків, 2010), 

―Экологическое нормирование, сертификация, и паспортизация почв как 
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научная основа рационального земледелия‖ (Москва, 2010), ―Молодь і 

поступ біології‖  (Львів, 2011), ―Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. 

Еволюція‖  (Одеса, 2011), ―Актуальні проблеми ботаніки та екології‖ (Київ, 

2011), ―Фундаментальні та прикладні дослідження в біології‖ (Донецьк, 

2011), ―Відновлення порушених природних екосистем‖  (Донецьк, 2011), 

―Біологія від молекули до  біосфери‖  (Харків, 2011), ―Молодь і поступ 

біології‖  (Львів, 2012), ―Сучасні проблеми біології, екології та хімії‖  

(Запоріжжя, 2012), ―Наукові основи збереження біотичної різноманітності‖  

(Львів, 2012), VI съезд общества почвоведов им. В.В. Докучаева 

(Петрозаводск, 2012), ―Биоразнообразие и устойчивое развитие‖ 

(Симферополь, 2012), ―Актуальні проблеми  ботаніки та екології‖ (Київ, 

2012), ІІІ съезд микологов России (Москва, 2012), ―Актуальные аспекты 

современной микробиологии‖ (Москва, 2012), ―Наукові, прикладні та освітні 

аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів‖ (Київ, 

2012),―Біологія від молекули до біосфери‖  (Харків, 2012), ―Современные 

проблемы загрязнения почв‖ (Москва, 2013), ХІІІ з’їзд товариства 

мікробіологів України (Ялта, 2013), ―Современное состояние черноземов‖ 

(Ростов-на-Дону, 2013), ―Актуальные проблемы изучения и сохранения 

фито-и микобиоты‖ (Минск, 2013). Матеріали і основні положення роботи 

апробовані на засіданнях відділу фізіології рослин та біології ґрунтів та 

Вченої ради Криворізького ботанічного саду НАН України (2010–2014 рр.). 

Публікації. За результатами роботи опубліковано 29 наукових праць, з 

яких 8 – статей у виданнях, затверджених ДАК України, 4 статті – у інших 

виданнях; 17 – тез доповідей у збірках матеріалів вітчизняних і міжнародних 

наукових конференцій та з’їздів. 

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота викладена на 254 

сторінках машинописного тексту і складається із вступу, шести розділів, 

висновків, додатків і списку  літератури, який включає 343 найменування. 

Робота містить 26 таблиць та 23 рисунка. 
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РОЗДІЛ 1 

1. ЕКОЛОГО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОМІЦЕТІВ У 

ПРИРОДНИХ ТА ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ҐРУНТАХ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1 Загальна характеристика ґрунтових мікроміцетів та їх екологічні функції 

в природних едафотопах 

 

Ґрунтові гриби велика група еукаріотичних гетеротрофних організмів, 

яка включає за даними різних авторів від 100 до 250 тис. видів [12, 78]. 

Гриби, як окреме царство, представляє багаточисленну дискретну групу 

організмів, окрему від царства рослин і тварин філогенетичну гілку. Вони 

мають спільні риси з рослинами і тваринами, а також унікальні притаманні 

тільки їм якості [23, 162]. Риси тваринних організмів, які є у грибів, наступні: 

гетеротрофний тип обміну, потреба у вітамінах, присутність глікогену в 

клітинах, синтез хітину та накопичення сечовини, первинна структура 

цитохромів та транспортної РНК. Для рослин характерні – клітинна 

полярність, верхівковий ріст, будова клітинної стінки, утворення поперечних 

перетинок. Унікальні особливості, які характерні лише грибам: гетерокаріоз 

(різноякісність ядер в одній клітині) та дикаріотична стадія в циклі розвитку 

[12, 223]. 

В останній час ці організми були розділені на три самостійні еволюційні 

гілки і розподілені за трьома царствами: Chromista, Fungi (Mycota, Micetalia) і 

Protozoа . Ґрунтові мікроміцети відносяться до царства справжніх грибів, яке 

має на сьогодні наступну таксономічну структуру: царство Fungi (Mycota, 

Micetalia), відділ Chytridiomycota, відділ Zigomycota, відділ Ascomicota, відділ 

Basidiomycota. Відділ Eumycota (справжні гриби), включає основну частину – 

чотири класи:  Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes і 

групу анаморфних, мітоспорових або недосконалих грибів [23, 165]. 

  В едафотопах найбільш поширені представники класу Zygomycetes, 

родин Mucoraceae і Cunninghamellaceae. До цих родин відносяться 
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представники наступних класів: Mortierella, Mucor, Absidia, Rhizopus і 

Cunninghamella. Класу Ascomycetes, порядків – Eurotiales, Sphaeriales, 

Hypocreales, Clavicipitales, Microascales, Xylariales, Helotiales, Pezizales і 

Tuberales.  Групи анаморфних, мітоспорових або недосконалих грибів – це 

об’єднана в клас група організмів, яка втратила в ході еволюції статеву 

стадію (сумчасту, рідше базідіальну) і розмножується лише безстатевим 

шляхом. До неї належать більшість ґрунтових мікроміцетів із родин: 

Moniliaceaе, Dematiaceae, Tuberculariaceae, Sphaeriooidaceae і 

Melanconiaceae, родів: Aspergillus, Paecilomyces, Penicillium, Trichoderma, 

Verticillium, Alternaria, Botrytis, Cladosporium, Curvularia, Humicola, 

Stachybotrys, Fusarium, Tubercularia, Phoma, Sphaeropsis, Ascochyta, 

Sphaceloma і Gloeosporium [151, 273]. 

Мікроскопічні гриби знаходяться в ґрунтах переважно у вигляді спор і 

міцелію. Співвідношення біомаси спор і міцелію залежить від типу ґрунту і 

від конкретних екологічних умов. Відомо, що ґрунти містять значний запас 

спор грибів, які переважно знаходяться у стані спокою. Цей феномен 

отримав назву фунгістазису і визначається як абіотичними ґрунтовими 

чинниками (недостатністю доступних поживних речовин, низькою 

вологістю, температурою), так і біотичними чинниками – дією метаболітів 

ґрунтових мікроорганізмів.  Їх сприятлива  зміна спричинює ―вихід‖ спор із 

стану спокою, проростання та розвиток міцелію [201, 266, 295]. 

Мікроміцети мають ряд морфологічних, фізіологічних та генетичних 

особливостей, які визначають специфіку їх взаємовідношень з навколишнім 

середовищем. Так, міцеліальна будова дає їм високий ступінь контакту із 

навколишнім середовищем. Гриби швидко ростуть і розмножуються, що 

дозволяє їм в короткий термін заселяти значні маси субстрату [45, 162, 198]. 

Висока активність їх метаболізму проявляється в широкому інтервалі дії 

різноманітних екологічних факторів: температури, вологості, світла, 

кислотності середовища та складу ґрунтового  повітря [129, 262, 272]. 
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    Мікроміцети виконують у ґрунті досить різноманітні екологічні 

функції. Їх гетеротрофний тип живлення обумовлює безпосередню участь у 

розкладанні рослинних та тваринних залишків, тобто у здійсненні ґрунтом 

однієї з найголовніших екологічних функцій  – джерела поживних елементів, 

сполук та енергії [55, 80,  266]. Гриби розкладають не тільки прості органічні 

сполуки, але і досить складні за хімічною будовою речовини (наприклад, такі 

як лігнін і хітин) [7, 162]. Вони також здатні здійснювати процес 

гетеротрофної нітрифікації, що має особливе значення в кислих підзолистих 

ґрунтах, де автотрофна нітрифікація відсутня [78, 315]. Крім того, багато 

видів мікроміцетів утворюють темнозабарвлений міцелій за рахунок синтезу 

і акумуляції в гіфах меланіноподібних пігментів близьких за своєю будовою 

та характеристикам до гумінових кислот. Після відмирання та лізису міцелію 

ці речовини накопичуються в ґрунті і після біохімічної трансформації 

можуть входити до складу ґрунтового гумусу та слугують основою для 

синтезу гумінових кислот, які в значній мірі обумовлюють родючість ґрунтів 

[100,  270, 329]. 

 Інша  важлива екологічна  функція, в реалізації якої беруть участь 

мікроскопічні гриби – регуляція структури біогеоценозів [145, 157]. По-

перше, від водно-повітряного, температурного режимів та забезпеченості 

ґрунтів елементами живлення залежить проростання клітин і спор грибів [27, 

80]. По-друге, регулююча функція ґрунту діє опосередковано – через вплив 

ґрунтових мікроорганізмів і грибів та їх метаболітів на формування і стан як 

фіто-, так і мікробоценозів [55, 121,  334]. 

 Мікроміцети відповідним чином допомагають виконувати іншу 

екологічну функцію едафотопів – ―пам’ять ландшафту‖. Особливий аспект її 

прояву пов’язаний зі збереженням у стародавніх ґрунтах інформації щодо  

еволюції природного середовища [82, 245].  У збереженні такої інформації 

беруть участь і гриби, які активно включаються в процеси трансформації 

речовин  різного часу утворення і приводять систему в стан рівноваги [98, 

259]. Важливо, щоб кожна, навіть незначна, ділянка ґрунту містила весь 
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комплекс мікроорганізмів, необхідних для здійснення деструкції речовин,  

що надходять ззовні. В ґрунті слід розрізняти два пули мікроорганізмів: пул, 

який має істотне значення для мікробіологічних процесів і включає понад 1 

млн клітин даного виду бактерій і грибів на 1 г ґрунту; і пул, який забезпечує 

виживання окремих видів мікроорганізмів у ґрунті [52, 79, 272]. 

Одним із проявів іншої екологічної функції, санітарної, є деструкція 

ксенобіотиків, що надходять на поверхню ґрунту з промисловими відходами 

(сполуки важких металів, гербіциди, інсектициди, синтетичні волокна та ін.) 

[81, 217, 295].  

По взаємодії з навколишнім середовищем та іншими організмами на 

основі харчових зв’язків ґрунтові гриби можуть входити до складу шести 

трофічних груп: сапротрофи, факультативні патогени рослин, облігатні 

патогени рослин, симбіотрофи-мікоризоутворюючі, гриби-хижаки, гриби-

паразити тварин [12, 270]. У свою чергу патогени та мікоризоутворюючі 

організми входять до групи біотрофів, тому що пов’язані з живою рослиною. 

Сапротрофи є основними перетворювачами органічної речовини в 

едафотопах та відіграють значну роль у круговороті вуглецю, нітрогену і 

фосфору в екосистемах [55, 79]. Гриби, що утворюють мікоризу і гриби-

хижаки відіграють значно меншу роль у цьому процесі, їх положення в 

екосистемі базується на взаємовідношеннях з живими організмами [145,162]. 

На розселення грибів у ґрунті значно впливають такі фактори як: фізичні 

та хімічні властивості ґрунту (насиченість ґрунту органічними речовинами, 

кислотність ґрунту та ін.) [271, 274, 277], температура, вологість [258, 301], 

забезпеченість киснем, рослинний покрив ґрунту [134, 264]. Так, у кислих 

ґрунтах чисельність грибів більша, ніж у нейтральних, але їх видове 

різноманіття менше. На думку Т.Г.Мірчинк і J.H.Warcup таке пояснюється не 

стільки несприятливою реакцією ґрунтового розчину, а тому, що в цих 

умовах гриби не витримують конкуренції з іншими мікроорганізмами [152, 

336].  
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 Згідно встановленої закономірності Є.М.Мішустиним на початку 50-х 

років минулого століття чисельність мікроорганізмів залежить від погодно-

кліматичних умов: періоди їх переважаючого розвитку в едафотопах 

зонально-географічного ряду припадають на різний час і пов’язані зі змінами 

вологості і температури та термінами надходження органічних решток до 

ґрунту [155]. В умовах помірного клімату, зазвичай, виділяються весняний та 

осінній максимуми активності ґрунтових мікроміцетів з деяким зниженням у 

посушливий період [35, 37, 59, 95]. У тундрі спостерігається найвищий пік 

активності ближче до кінця короткого вегетаційного періоду, коли 

максимально прогрівається верхній шар ґрунту [66, 98]. В пустелях ранньою 

весною відбувається найбільш активний розвиток мікроміцетів, що також 

пов’язано з надходженням вологи до едафотопів і швидким ростом рослин 

саме в цей період [24, 235]. 

Ґрунтові мікроскопічні гриби в більшості є суворими аеробами.  З цієї 

причини вони заселяють головним чином верхні шари ґрунту (від 0 до 20 см), 

і відповідно спостерігається максимальна їх чисельність, яка може 

коливатися в досить широких межах (від 50 до 350 і вище КУО тис/г ґрунту) 

в шарах нижче 20 см кількість грибів знижується на 40-60% [152, 156, 274]. 

Однак, зниження їх кількості в глибоких шарах ґрунту обумовлено не тільки 

недостатністю аерації, але і низьким умістом органічних речовин [181, 244, 

290].  

 Низкою досліджень встановлено, що, по відношенню до такого 

екологічного фактору як температура,  ґрунтові гриби поділяються на три 

групи: психрофіли (мінімум нижче - 0ºС, оптимум +5 - +10ºС, максимум - 

+20ºС); мезофіли (мінімум +10 - +15ºС, оптимум  +25-30ºС, максимум  

+37ºС); термофіли (мінімум +20ºС, оптимум - +35 - 40ºС, максимум +45 - 

+55ºС). До психрофілів належить Acremonium rutilum; до мезофілів 

відноситься переважна більшість мікроміцетів; до термофілів належать 

Chaetomium thermophila, Talaromyces emersonii, Aspergillus niger і A. terreus 

[151, 271, 307]. 
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Більшість ґрунтових мікроміцетів розрізняються і по відношенню до 

вологості ґрунту. Серед них зустрічаються гігрофіли (деякі мукорові гриби, 

фітопатогенні гриби, такі як Ophiobolus graminis, Verticillium albo-atrum). До 

мезофілів належить більшість видів, а до ксерофітів деякі представники роду 

Aspergillus  (Aspergillus niger) [151, 271, 314]. 

 Зазначені вище чинники впливають на функціонування популяцій в 

екосистемі, їх взаємодію в мікробоценозі. Групи популяцій різних видів з 

певними функціями складають угруповання, які включають функціонально 

залежні одна від одної популяції мікроорганізмів [50, 114]. Часто популяції 

мікроорганізмів у ґрунтах біогеоценозів бувають роз’єднані в просторі і не 

пов’язані функціонально, хоча їх сукупність характерна для різних типів 

ґрунтів. Для такої сукупності вживають поняття комплексу мікроорганізмів. 

Його використовують також і до мікроміцетів, так як окремі популяції грибів 

відокремлені в ґрунті та більш тісно пов’язані з тими чи іншими 

компонентами біогеоценозу [31, 69, 245].  

Таксономічна структура мікробного угруповання характеризується 

кількістю і співвідношенням ґрунтових мікроорганізмів, зокрема грибів, 

певних класів, родів, видів, що входять до його складу [5]. Видове 

різноманіття угруповань вивчають на основі видового багатства, яке 

характеризують за загальною кількістю виділених видів [53, 297]. Для 

мікроскопічних грибів ―видове багатство‖ визначають як загальну кількість 

видів виділених із дослідженого ґрунтового зразка [12]. Т.Г.Мірчинк для 

описання угруповань мікроміцетів запропонувала використовувати критерій 

частоти трапляння. На основі інтервалів їх кількісних значень (10, 30, 60, та > 

60) у ґрунтах виділяються різні категорії видів – ―домінантні‖, ―типові часті‖, 

―типові рідкі‖, ―випадкові‖ і визначена структура грибних комплексів в 

різних зональних біоценозах. Перші три категорії представляють собою 

комплекс типових видів, четверта категорія – це види випадкові і в комплекс 

не входять. Комплекс типових видів, як правило, не великий і включає всього 

15-20 видів [151]. 
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Для екологічного аналізу більшість авторів використовують порівняння, 

які базуються на використанні індексів видового багатства і різноманіття. 

Найчастіше для аналізу комплексу мікроміцетів в біоценозах 

використовують індекси Бергера-Паркера, Сімпсона і Шеннона. Для 

порівняння ступеня подібності комплексів мікроскопічних грибів 

використовують коефіцієнт Серенсена. Якщо його значення  перевищують 

0,6 – це є свідченням достовірної подібності складу мікобіот різних 

угруповань [73, 91].  

Специфіка таксономічного складу мікоценозів ґрунтів різних 

кліматичних зон досить різноманітна. За даними Т.Г.Мірчинк і 

Ф.М.Хабібуліної в північних районах найбільш поширені Penicillium 

nigricans, Mucor humilis, Adsidia spinosa, Mortierella romanniana [153, 229]. 

Г.А.Евдокімовою встановлено, що в ґрунтах тундри висока частота 

трапляння притаманна Penicillium nigricans і Mortierella romanniana, а в 

ґрунтах тайги домінують – Penicillium thomii і Aerobasidium pullulans [65].   

 Дослідженнями Е.В.Мішустіна і А.В.Александрової  встановлено, що  в 

цілинних чорноземах найбільш поширені Aspergillus niger, A. ochraceus, 

A.ustus, Penicillium tardum, P. janthinellum, P. citreonigrum, P. miczynskii, 

Fusarium oxysporum і F. solani [2, 156]. У жовтоземах субтропічної зони 

досить розповсюджені Aspergillus neoniveus, Penicillium purpurogenum, 

P.lilacium і Trichoderma viride,  що показано  в роботах E.A.Paul, R.Steiman та 

ін. [314, 333].  У південній зоні на солонцях і солончаках переважають  

Aspergillus nidulans, A. alliaceus і Penicillium chrysogenum, що встановлено 

дослідженнями М.Л.Георгиєвої і Е.Н.Біланенко [11, 24, 25]. В усіх 

кліматичних зонах Росії і України присутні представники родів Alternaria, 

Trichodermа, Fusarium, Botrytis, Cladosporium і Penicillium [146, 157, 186]. 

Проте залишається мало вивченою сезонна динаміка чисельності 

мікроміцетів, їх біологічне різноманіття та структура мікоценозів зональних 

ґрунтів, наприклад,  чорнозему звичайного, яке характеризується, зокрема за 

індексами домінування, видового багатства і різноманіття. 
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1.2 Забруднення ґрунтів сполуками важких металів: джерела надходження та 

вплив на фізико-хімічні властивості едафотопів 

 

Ґрунт виконує ряд екологічних функцій, які забезпечують стабільність 

окремих біогеоценозів та біосфери в цілому [54, 160, 321]. Забруднення 

едафотопів важкими металами – один із негативних наслідків діяльності 

людини і в наш час набуває глобального характеру. Необхідно зауважити, що 

до групи ―важких‖ металів, якщо враховувати їх атомну масу, належить 

більше 40 елементів, проте найчастіше в науковій літературі розглядається 

екологічна небезпека хрому, мангану, феруму, вольфраму, молібдену, 

кобальту, нікелю, купруму, цинку, кадмію, плюмбуму, меркурію, талію, 

вісмуту, арсену і сурми. Тому необхідно розмежовувати поняття вміст 

елементу в середовищі і його токсичність. Загально відомо, що за певного 

рівня в ґрунтах більшість ―важких‖ металів є життєво необхідними для 

живих організмів (купрум, цинк, кобальт, манган та ін.) і належать до 

мікроелементів [96, 149]. 

Основними джерелами техногенного забруднення ґрунту важкими 

металами є аерозольні викиди в атмосферу промислових підприємств і 

автотранспорту у вигляді окислів та сульфідів, стічні води підприємств та 

побутові відходи міст [56, 70, 199]. На сьогодні запропоновані наступні 

гранично-допустимі концентрації (ГДК) валових форм важких металів в 

едафотопах: цинк – 100; кадмій – 3; нікель – 85; плюмбум – 32; купрум – 55 

мг/кг [226]. 

Залежно від ступеня забруднення ґрунтів важкими металами виділяють 

п’ять типів екологічних ситуацій, які можуть скластися на землях будь-якого 

призначення: сприятливу, задовільну, передкризову, кризову, катастрофічну 

(табл. 1.1). За перших двох фізичні, хімічні та біологічні показники ґрунтів не 

змінюються. У передкризовій  і кризовій ситуаціях відбуваються негативні 

зміни фізичних, хімічних і біологічних властивостей едафотопів: різко 
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зменшується агрегованість ґрунтової маси і її пористість; зростає рухомість 

глинистої фракції; зменшується вміст обмінних форм кальцію і мангану; 

руйнуються карбонати, гідроокиси феруму і гіпсу; змінюється кількісний 

склад гумусу – підвищується рухомість гумінових кислот, знижується їх 

оптична густина, істотного пригнічення зазнає ґрунтова біота. У 

катастрофічній ситуації незворотних змін зазнають всі якості едафотопів 

(фізичні, хімічні і біологічні) [90]. 

Таблиця 1.1 

Запропоновані нормативи оцінок забруднення ґрунтів важкими 

металами [90] 

Екологічна ситуація Уміст важких металів 

Валовий уміст Рухомі форми 

Сприятлива На рівні кларків < ГДК 

Задовільна < ГДК < ГДК 

Передкризова < ГДК 1,1-2 ГДК 

Кризова 1,1-10 ГДК 2-100 ГДК 

Катастрофічна >10 ГДК >100 ГДК 

 

За даними Ю.Н.Водяницкого, Д.В.Ладоніна і А.Т.Савічевої в ґрунтах 

важкі метали знаходяться як у твердій фазі, так і в розчинах, причому існує 

певна рівновага між цими фазами, яка і обумовлює специфіку їх міграції та 

подальшої транслокації в системі ―ґрунт-рослина-людина‖ [20]. Аналіз форм 

переважної кількості важких металів в едафотопах та визначення вмісту 

елементів у ґрунтах різних типів свідчить, що вони можуть знаходитись у 

обмінній і легкорозчинній формах, бути зв’язаними з гідрооксидами і 

оксидами фосфору, вуглецю інших елементів та глинистих мінералів, з 

органічною речовиною ґрунтів, а також міститись у кристалічних решітках 

первинних і вторинних мінералів [88, 117, 247].  

Міграція важких металів по профілю ґрунту пояснюється 

надходженням їх рухомих форм до едафотопів у складі комплексів сполук. 

Стійкість рухомих органічних комплексів важких металів різко зменшується 

зі збільшенням лужності ґрунту, їх кількість також знижується при контакті 
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розчинів з карбонатними ґрунтовими горизонтами [75,  269]. А.І.Самчук зі 

співавт. вважають, що взаємодія мікроелементів з органічною речовиною 

ґрунту, мінеральними і колоїдними часточками, їх трансформацію, можна 

описати реакціями іонного обміну, хелатоутворення, коагуляції і гідролізу. 

На основі отриманих експериментальних даних вони запропонували 

молекулярно-колоїдну модель утворення рухомих форм токсичних металів у 

системі ґрунт-розчин [192].  

 До основних факторів, які впливають на рухомість металів відносяться  

фізико-хімічні якості ґрунтів (рН, гранумелометричний,  хімічний та 

мінеральний склад глинястої фракції, гумусу та валовий вміст елементів) 

[150]. Дослідженнями Е.Я.Жовинського і І.В.Кураєвої показано, що 

найбільша кількість обмінних і легкорозчинних форм купруму (22,7%) 

знаходиться в буроземах слабо опідзолених на елювії глинистих сланців. У 

дерново-карбонатних ґрунтах на кварцевих пісках міститься 17,2, а у 

чорноземах мало гумусних на лесах і лугово-чорноземних ґрунтах – від 8,2 

до 9,3%, тоді як у чорноземах звичайних на елювії піщаних сланців – 0,85% 

[75]. 

В.В.Добровольським і В.А.Ковдою доведено, що ґрунт, на відміну від 

інших компонентів природного середовища, не лише геохімічно акумулює 

компоненти забруднень, але і виступає як природний буфер, контролюючий 

перенесення хімічних елементів і сполук в атмосферу та гідросферу.  

Рухомість іонів важких металів у ґрунтах в значній мірі залежить від реакції 

середовища і від того, які аніони переважають в ґрунтовому розчині. У 

кислому середовищі краще сорбується купрум, плюмбум і цинк, а в лужному 

інтенсивно поглинаються кадмій і кобальт. Зростання значень рН підсилює 

сорбційну здатність катионоутворюючих металів (купрум, цинк, нікель, 

плюмбум) та збільшує рухомість аніоноутворюючих (молібден, хром, 

ванадій) [58, 99].  

Посилення окислювальних умов також збільшує міграційну здатність 

металів. За здатністю зв’язувати більшість важких металів едафотопи 
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утворюють наступний ряд: сірозем > чорнозем > дерново-підзолистий ґрунт 

[57, 150].  Експериментами Н.А.Черних та ін. встановлено, що сіроземи 

здатні утримувати 700-800 мг плюмбуму/кг, чорноземи – 400-600 мг/кг, тоді 

як підзолисті ґрунти – лише 100-200 мг/кг ґрунту [236].  

Згідно О.І.Перельмана, М.А.Глазовської і Н.Д.Давидової аномальний 

вміст важких металів в ґрунтах обумовлений двома групами причин: 

біогеохімічними особливостями екосистем і техногенезом [28, 47, 175]. 

Райони, в яких концентрації хімічних елементів вище або нижче за їх 

фоновий уміст, називаються природними геохімічними аномаліями. В 

останніх аномальний уміст елементів обумовлений природними причинами – 

особливостями ґрунтоутворюючих порід, ґрунтоутворюючого процесу, 

присутністю рудних аномалій. Наприклад, дослідженнями S.H.Magdi і 

M.Donald, показано, що високі концентрації нікелю (40 мг/кг), кадмію (10 

мг/кг) та цинку (500 мг/кг) спостерігалися в глинистих і суглинних ґрунтах, 

які сформовані на основних і вулканічних породах та багаті органічною 

речовиною [291]. За даними О.І.Перельмана і Н.С.Касимова в субтропічних 

жовтоземах і червоноземах уміст кадмію становить 0,7-0,8 мкг/кг, а в бурих 

лісових ґрунтах 0,5-0,6 мкг/кг [175].  

Під впливом постійного надходження продуктів техногенезу в ґрунтах 

формуються локальні атмогеохімічні і літохімічні аномалії певного елементу 

або їх асоціації. На початковому етапі функціонування джерела забруднення 

вони мають акумулятивний характер, тобто посилюються з часом. У 

залежності від інтенсивності джерела забруднення, умов розсіювання 

елементів та здатності довкілля до самоочищення аномалії можуть набувати 

стаціонарного характеру за вмістом елементів. Простір, який охоплює 

локальна техногенна аномалія, або ореол розсіювання продуктів техногенезу, 

має доволі чіткі контури і може визначатися за складом твердих і розчинних 

сполук у сніговому покриві, валового і рухомого вмісту елементів у ґрунтах і, 

в першу чергу, в їх верхніх горизонтах і включає, як правило, всі види 

аномалій [36, 189, 200]. 
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Формування типової техногенної аномалії, яка залучає атмосферне 

повітря, ґрунти та рослинність, можна розглянути на прикладі одного з 

свинцевих комбінатів, розташованого на Далекому Сході Росії. Навкруги 

комбінату в умовах мусонного клімату з опадами близько 1000 мм/рік зона 

максимальних концентрацій металів у повітрі розповсюджується до 2 км від 

джерела емісій. Вона характеризується в 100-1000 разів вищим умістом 

металів, ніж у приземному шарі атмосфери незабруднених ландшафтів і, 

відповідно, перевищує місцевий геохімічний фон, тоді як для снігового 

покриву перевищення становить 500-1000 разів. На відстані від 2 до 4 км 

утворюється друга зона, де концентрація металів у повітрі приблизно в 10 

разів нижча, ніж у першій. У третій зоні, протяжністю від 4 до 10 км, лише в 

окремих пробах відмічається підвищена концентрація важких металів [18, 

58]. 

Дослідженнями Н.М.Цвєткової і Т.К.Клименко встановлено, що в 

Дніпродзержинську високі концентрації плюмбуму (40,77-42,48 мкг/кг 

ґрунту), спостерігалися в ґрунтах промислового урболандшафту 

металургійного комбінату та в едафотопах міського парку. Максимальний 

вміст кадмію (6,64 мг/кг ґрунту) зафіксований в ґрунтах балки Водяної. 

Мінімальні концентрації металів (плюмбуму – 4,01 мг/кг ґрунту; кадмію – 

0,59 мг/кг ґрунту) встановлені в едафотопах садово-паркової лівобережної 

зони [233]. 

Як правило, характеризують аномалії за коефіцієнтами концентрації 

елементів (відношення кількості елементів до їх вмісту в ―фонових‖ 

ландшафтах), сумарним показникам забруднення та іншими  [58, 60, 89]. Так, 

за коефіцієнтами варіації вмісту елементів оцінюється строкатість та 

контрастність будови ореолів розсіювання продуктів техногенезу. Його 

збільшення свідчить про підвищення нерівномірного розподілу елементів у 

просторі та утворенні фрагментарніших і контрастніших ореолів 

розсіювання. Обумовлюються вони техногенним та архітектурним 

розмаїттям урболандшафтів, відмінностями в процесах повітряної міграції та 
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седиментації продуктів техногенезу, особливостями педогеохімічних 

процесів трансформації техногенних речовин, які надійшли до ґрунту з 

атмосфери, а також латеральною міграцією продуктів техногенезу в 

каскадних ландшафтно-геохімічних системах [21, 38, 293].  

Ю.Г.Тютюнником і Б.А.Горлицким було проведено геохімічне 

обстеження міст України, результати якого показали, що найскладніші за 

будовою ореоли розсіювання небезпечних хімічних елементів 

спостерігаються: в Алчевську за нікелем і фтором; у Вінниці за цинком і 

купрумом; у Києві за меркурієм; у Костянтинівці за цинком; у Кривому Розі 

за кадмієм; у Миколаєві за плюмбумом; у Полтаві за манганом і нікелем; у 

Шостці за манганом [215]. 

Унаслідок значного різноманіття та складності процесів, які 

відбуваються у порушених ґрунтах та ґрунтоподібних новоутвореннях на 

теперішній час, ані в Україні, ані за кордоном не має єдиної класифікації, яка 

б охоплювала все їх багатство та різноманіття.  Тому, в запропонованих на 

сьогодні типологіях ґрунтів України, зазначені ґрунтові утворення 

виділяються на найвищому таксономічному рівні – тип [137].   

 М.І.Полупан відносить порушені внаслідок горнодобувних робіт 

едафотопи України до рекультиземів [180].  Матеріалом для їх створення є 

відвали гірських порід і природні ґрунти за відкритого видобування корисних 

копалин. Техноземи поділяються на дві групи: гумусовані, з нанесеним 

гумусовим шаром (30-60 см) і без нього (петроморфні). Дані едафотопи 

мають техногенне походження і в них не має сукупності морфолого-

генетичних горизонтів, як у зональних грунтів. Тобто за цією класифікацією 

до техноземів належать ґрунти таких новоутворень як едафотопи 

промислових майданчиків підприємств, хвостосховища та відвали [180].  За 

Д.Г.Тихоненко техногенно-порушені ґрунти відносяться до відділу 

техногенних ґрунтів, антропогенно техногенної асоціації ґрунтів типу 

техноземи [213]. 



 23 

Проблема забруднення ґрунтів важкими металами є актуальною для 

Криворізького регіону. Обстеження ґрунтів, виконані у другій половині ХХ 

сторична, свідчать про те, що вони забруднені як одним, так і кількома 

металами одночасно. Інтенсивний видобуток і переробка залізної руди у 

Криворізькому залізорудному басейні, яка здійснюється на підприємствах 

гірничозбагачувальної і металургійної промисловості, призводить до 

значного впливу на природне середовище. Під впливом цілої низки факторів 

екологічна ситуація в районі стрімко погіршується. Так, за кількістю 

порушених ґрунтів Дніпропетровська область посідає одне з перших місць на 

Україні. Наявність потужної гірничо-видобувної і металургійної 

промисловості призводить до підтоплення територій, сприяє створенню 

ставків-накопичувачів відпрацьованої породи (хвостосховищ), відвалів, 

кар’єрів та інших новоутворень. Тому площа порушених ґрунтів на 

Криворіжжі складає 33,7 тис. га [191,  219,  221]. Роботами Г.С.Лозовицького 

і співавт. визначено, що концентрації елементів у верхньому шарі едафотопів 

Криворіжжя перевищують їх кларк у земній корі за цинком – 2,1; стронцієм – 

4,8; сіркою – 4,4; хромом – 4,8; плюмбумом – 5,1; барієм – 7,9;  миш’яком – 

8,8 разів [122]. 

У Кривому Розі фунціонують  шість потужних гірничозбагачувальних 

комбінатів (Північний, Південний, Центральний, Новокриворізький, 

Інгулецький) і метелургійне підприємство (ПАТ ―АрселорМіттал Кривий 

Ріг‖), вони є основними джерелами викидів у довкілля різноманітних 

хімічних сполук, що сприяє утворенню штучних біогеохімічних провінцій з 

формуванням біоценозів із специфічними особливостями складових 

компонентів [18, 61].  

Характерною особливістю функціонуванн даних підприємств є 

забруднення навколишнього середовища різними сполуками важких металів, 

які можуть перебувати як у вигляді рідких, так і напіврідких відходів 

виробницства пиловій фракції. Джерелом перших є збагачувальні фабрики, 

інших – дробильні фабрики і підприємства з виробництва обкотишів та 
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агломерату. Відомо, що середній вміст пилу в приземному шарі повітря 

аглофабрик гірничозбагачувальних комбінатів м.Кривого Рогу становить 2-

22 мг/м
3
, а в деяких випадках може досягати значень 111 мг/м

3 
[61, 216].  

Проведені фрагментарні дослідження вмісту важких металів у ґрунтах 

м.Кривого Рогу в середині 90-х років минулого та напочатку теперішнього 

століття свідчать про високий рівень надходження їх до едафотопів. За 

даними І.Д.Багрія та ін. в едафотопах, які знаходяться поблизу ПАТ 

―АрселорМіттал Кривий Ріг‖ встановлено підвищення у 1,4-3,6 разів 

валового феруму, мангану – у 1,2-2,4 рази та алюмінію на 10-70% [61]. 

Наприклад, І.М.Малаховим показано, що найбільш забрудненою сполуками 

хрому і плюмбуму (вміст хрому коливався в межах 70-300, а плюмбуму – 

100-700 мг/кг ґрунту) була територія центральної промислової частини міста 

та південного промислового вузла [124]. В.М.Савосько встановлено, що в 

едафотопах у зоні дії Північного гірничозбагачувального комбінату вміст 

рухомих форм феруму коливався в межах 800-1700 мкг/кг ґрунту, цинку 

17,8-31,2 мкг/кг ґрунту, нікелю 26,4-41,4 мкг/кг ґрунту і кадмію 0,27-0,83 

мкг/кг ґрунту [190]. 

Згідно даних С.В.Олішевської та співавт. у ґрунтах, що знаходяться на 

відстані 200 м від Південого гірничозбагачувального комбінату валовий 

вміст плюмбуму становив 82,75; цинку 95,33 і купруму 25,3 мг/кг ґрунту, а їх 

рухомих форм – 8,6; 18,25 і 5,9 мг/кг ґрунту, відповідно [166]. 

В останні роки дослідженнями В.М.Гришка зі співавт. показано, що в 

едафотопах центральної частини міста в промисловій зоні, де зосереджені 

потужні підприємства (ПАТ ―АрселорМіттал Кривий Ріг‖ і ЗАТ 

―Криворізький суриковий завод‖)  валовий вміст цинку становив 893 та 675; 

кадмію – 14; нікелю – 41; плюмбуму – 538; купруму – 102,13  мг/кг ґрунту 

[18]. Встановлене перевищує фоновий уміст у ґрунтах області для цинку до 

22 разів, кадмію до 14, нікелю до 4, купруму до 7 і плюмбуму до 53 разів 

[246]. О.А.Сметаною і В.В.Перервою паказано, що на промислових 

майданчиках ПАТ ―АрселорМіттал Кривий Ріг‖ у шарі ґрунту 0-5 см уміст 
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рухомих сполук феруму (Fe
2+

і Fe
3+

) поблизу цеху прокатних станів становив 

10,7 і 12,1; складу сипких матеріалів – 20,0 і 9,4; мартенівського цеху – 3,8 і 

4,1 агломераційного цеху – 16,0 і 11,5  г/кг ґрунту, а купруму – 97; 62; 42; 80 і 

55 мг/кг ґрунту, відповідно [204]. 

Рухомі форми важких металів визначають міграційну здатність у 

трофічному ланцюзі ґрунт-рослина-тварина-людина, яка в значній мірі 

залежить від фізико-хімічних якостей едафотопів [44, 75]. В останні 10 років 

науковцями Криворізького ботаічного саду багато уваги приділено їх 

визначенню в ґрунтах центральної частини м. Кривого Рога, зокрема на 

промислових майданчиках ПАТ ―АрселорМіттал Кривий Ріг‖ і ЗАТ 

―Криворізький суриковий завод‖ [38, 39, 204]. Але до теперішнього чау 

залишається мало вивченим уміст рухомих форм важких металів в зоні дії 

гірничозбагачувальних комбінатів, які належать до І класу небезпечних 

елементів (кадмій, плюмбум і цинк). 

Таким чином, екологічні наслідки забруднення едафотопів сполуками 

важких металів залежать від параметрів забруднення і геохімічної 

обстановки. До параметрів відносяться хімічні та токсичні властивості 

металів, їх уміст у ґрунтах, форма хімічних сполук, час від початку 

забруднення. Стійкість ґрунтів до підвищеного вмісту токсикантів залежить 

від гранулометричного складу, вмісту органічної речовини, кислотно-лужних 

і окислювально-відновних умов, а також від активності мікробіологічних і 

біохімічних процесів [238, 326]. Проте необхідно зауважити, що на сьогодні 

лишаються мало дослідженими особливості розподілу валових та рухомих 

форм важких металів в едафотопах гірничозбагачувальних підприємств 

Кривого Рогу та зміни біологічних показників ґрунтів за їх високого вмісту. 

 

1.3 Вплив сполук важких металів на мікробний ценоз ґрунтів 

 

 Забруднення едафотопів важкими металами значно впливає на 

чисельність та видовий склад мікроорганізмів. За Г.А. Іутинською зі співавт., 
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Е.Baath і L.Guo толерантність ґрунтової мікрофлори до забруднення 

залежить від приналежності до різних систематичних груп [228, 260, 289]. 

Так, дуже чутливими до високих концентрацій важких металів є види роду 

Bacillus, нітрифікуючи мікроорганізми, дещо стійкіші бактерії роду 

Pseudomonas, актиноміцети роду Streptomyces, найменш чутливими вважають 

мікроміцети та дріжджі [202, 228, 340]. 

 За даними літератури відомо, що в техногенно-порушених ґрунтах 

(кар’єрах, відвалах, проммайданчиках, хвостостосховищах), де вміст важких 

металів може перевищувати фоновий на 5-10 і більше разів, змінюється 

кількість ґрунтових мікроміцетів [4, 133, 256]. Дослідженнями 

О.А.Севрякової показано, що на відвалах Сімбайського мідно-колчеданового 

кар’єру чисельність мікроміцетів знижувалася в 1,6-2 рази, порівняно з 

чорноземом звичайним на відстані 15 км від підприємства [196]. За даними 

Г.А.Евдокимової і Н.П.Мозгової в дерново-підзолистих ґрунтах у зоні дії 

металургійного комбінату ―Северонікель‖ чисельність мікроскопічних грибів 

зменшувалася у 2-3 рази відносно зонального ґрунту, розташованого на 

відстані 50 км від комбінату [67]. Експериментами В.А.Терехової 

встановлено, що в дерново-підзолистих ґрунтах, забруднених викидами  

Кандалакшського алюмінієвого заводу, кількість мікроміцетів знижувалася в 

9 разів порівняно з фоновою ділянкою [210].  

  Одним із механізмів, який обумовлює резистентність ґрунтових 

мікроскопічних грибів до важких металів, є хелатоутворення за рахунок 

продукування позаклітинних метаболітів, зокрема органічних кислот 

(глюконової, лимонної, фумарової, янтарної та ін.), що здатні утворювати  

нерозчинні комплекси з іонами важких металів, на що вказують у своїх 

роботах Е.Baath, С.Cervantes і I.Singleton [261, 268, 328].  

Згідно досліджень I.S.Ross, A.Lugauskas і J.S.Schilling у зв’язуванні іонів 

важких металів вагому роль відіграють компоненти клітинної стінки (хітини, 

глюкани, манани) і пігменти [302, 323, 330]. За G.M.Gadd, D.H.Nies і 

А.Nakajima іншим механізмом стійкості мікроміцетів є утворення комплексів 
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білків з металами, які переводять останні у нетоксичні форми, а також 

функціонування АТФ-залежних каналів, відповідальних за активне 

виведення токсичних іонів із клітини [283, 308, 309]. Проникненість 

клітинних мембран слугує провідним чинником у прояві токсичності металів. 

У деяких випадках виникають більш толерантні до важких металів штами, 

токсичною для яких виявляється концентрація речовини вища, ніж для їх 

батьківських штамів [116, 249, 284, 298].  

Діяльність мікроміцетів у техноземах та виконання однієї із провідних 

екологічних функцій – утворення та трансформація речовини і енергії 

призводить до мобілізації сполук, які містять важкі метали і відіграють  

певну роль у міграції важких металів в едафотопах [280, 285, 342]. Багато з 

них проявляють здатність до іммобілізації важких металів, закріплюючи 

останні в міцелії і, таким чином, тимчасово вилучаючи з кругообігу [287].  

Н.М.Ждановою, Л.І.Василевською і С.В.Олішевською, показано, що 

Fusarium oxysporum і Trichodermа viride здатні сорбувати з розчину 66-70% 

іонів купруму, а Stemphylium sp. і Cladosporium cladosporioides –  до 100% 

[72, 168]. Згідно даних M.S.Price, J.J.Classen і G.A.Payne, ідентифікований із 

едафотопів з підвищеним умістом цинку Aspergillus niger, може вилучати з 

розчину до 70% його іонів [318]. За дослідженнями А.І.Фокіної і співавт.  

Fusarium sp. здатний накопичувати 36,5% іонів нікелю та 58,8% іонів 

купруму, тоді як F. оxysporum може акумулювати 100% іонів плюмбуму з 

розчину [225]. Наведені вище результати свідчать про актуальність вивчення 

накопичення іонів кадмію, нікелю, купруму і плюмбуму мікроскопічними 

грибами, проте залишаються не з’ясованими питання акумуляції сполук 

важких металів мікроміцетами за їх сумісної дії. 

Важливим показником оцінки резистентності мікроміцетів до 

небезпечних хімічних сполук є визначення радіальної швидкості росту, яка є 

одним із інтегральних показників розвитку мікроскопічних грибів і 

відображає їх реакцію на вплив різних екологічних чинників, якими можуть 

бути і важкі метали [286]. За даними літератури відомо, що при високих 
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концентраціях важких металів швидкість росту мікроскопічних грибів 

знижується і відповідно зменшується діаметр колонії [263, 281, 299]. 

Наприклад, С.В.Олішевською встановлено, що за концентрації в середовищі 

Чапека іонів купруму 10мМ спостерігалося зниження радіальної швидкості 

росту Humicola fuscoatra у 5,2 рази порівняно з контролем [169]. E.Martino зі 

співавт. показано, що за вмісту в середовищі кадмію 10 мг/л і цинку 100 мг/л 

швидкість росту Oidiodendron maius знижувалася в 7 разів [304]. 

Стійкість ґрунтових мікроскопічних грибів до важких металів 

проявляється у здатності рости при значно вищих, ніж граничнодопустимі 

концентрації елементів [337]. На теперішній час встановлено  декілька типів 

взаємодії мікроміцетів з важкими металами, які зумовлюють резистентність: 

обмеження поглинання елементів [228, 335], концентрація елементів у 

середині клітини в нешкідливій формі [228, 282, 343], метилування металів та 

виключення з метаболізму клітини ланки, яка чутлива до певного металу 

[228, 310]. 

Дослідженнями А.Ю.Беспалової і J.Kelly, доведено, що природні 

угруповання мікроміцетів мають потенційну здатність до саморегуляції і 

адаптації до змін навколишнього середовища [10, 294]. Важливою умовою 

пристосування елементарних структур мікробоценозів до несприятливих 

факторів є принцип взаємозаміни: якщо одна популяція гине, то менш 

чутлива до цього фактору починає домінувати [182, 217, 331]. Згідно даних 

З.В.Макарчук, А.В.Полякової, K.E.Giller і H.Yamamoto інтенсивність 

пригнічення біологічної активності ґрунтів залежить також від рівня 

токсичності конкретних металів [123, 183, 288, 341]. Так, іони плюмбуму 

негативно впливають на інтенсивність виділення двоокису вуглецю, 

викликаючи порушення метаболізму (процесів дихання і клітинного поділу) 

[300]. Іони кадмію порушують процеси амоніфікації, нітрифікації і 

денітрифікації, в яких беруть участь мікроскопічні гриби [296]. Надлишок 

цинку в ґрунтах уповільнює процеси розкладання целюлози, які 

здійснюються деякими видами мікроміцетів [320]. 
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Рівень забруднення едафотопів важкими металами досить сильно 

впливає на структуру ценозу мікроміцетів. У ґрунтах, де вміст важких 

металів перевищує фонові, на один порядок змінюються окремі показники 

біохімічної активності мікроміцетів [130]. У ґрунті, що містить важкі метали 

в концентраціях, які на два порядки перевищують фонові, відбуваються 

достовірні зміни вже цілої групи мікробіологічних показників, скорочується 

кількість видів ґрунтових мікроміцетів в угрупованні, найбільш стійкі види 

починають абсолютно домінувати [132, 217, 272].  

При перевищенні вмісту токсичних сполук в едафотопах фонового на 

три порядки спостерігаються різкі зміни практично всіх мікробіологічних 

показників. За вказаних концентрацій відбувається загибель нормальної для 

незабрудненого ґрунту мікобіоти. У той же час активно розвивається і 

домінує дуже обмежене число ґрунтових мікроскопічних грибів, 

резистентних до дії токсичних сполук [131,  303]. Нарешті, при 

концентраціях важких металів у ґрунтах, що перевищують фонові на чотири і 

більше порядків, відбувається катастрофічне зниження мікробіологічної 

активності едафотопів, що може призвести до повної загибелі 

мікроскопічних грибів [127, 131, 339]. 

Експериментами О.Є.Марфеніної показано, що в ґрунтах забруднених 

плюмбумом (600-1000 мкг/кг) серед грибів найчастіше зустрічаються 

наступні види: Penecillium funiculosum, P. tardum, Aspergillus niger і 

А.fumigatus [130].  За A.Dragutin і A.Rabia в едафотопах з високим вмістом 

купруму (200-400 мкг/г) і цинку (400-600 мкг/г) домінують: Cladosporium 

cladosporioides, C. elegantulum, Fusarium oxysporum, Aspergillus niger, з 

концентраціями кадмію (10-15 мкг/г), Trichodermа viride, Alternaria alternatа, 

Chaetomium globosum і Paecilomyces lilacinus [276, 319]. 

Підсумовуючи, необхідно констатувати, що на сьогодні залишаються 

мало дослідженими зміни чисельності, видового багатства, різноманіття 

угруповань мікроскопічних грибів, визначення ролі толерантних до 

забруднення видів у ценозах техноземів металургійних та 
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гірничозбагачувальних підприємств. Також потребують подальшого 

вивчення питання резистентності, змін радіальної швидкості росту, 

особливостей акумуляції мікроскопічними грибами важких металів за їх 

сумісної дії. 

1.4 Використання мікроміцетів для біологічного моніторингу та 

біоіндикації рівня забруднення ґрунтів 

 

Мікробіологічна характеристика едафотопів – це найбільш складний 

розділ ґрунтової біодіагностики [94]. Індикаторами структури, типу ґрунту, 

ступеня його забруднення є комплекси мікроорганізмів, тому що вони 

пов’язані з відповідними типами ґрунтів і чутливо реагують на їх зміни, які 

відбуваються внаслідок дії як природних, так і антропогенних чинників, 

зокрема, підвищеного вмісту важких металів [51, 105, 138, 311]. За останні 

десятиріччя отримані переконливі докази щодо наявності зв’язків між 

різними типами ґрунтів, складом і кількісним співвідношенням певних груп 

мікроорганізмів, зокрема угруповань мікроміцетів у різних типах ґрунтів [6, 

93, 195]. 

  Доволі перспективною є можливість використання мікроорганізмів 

для індикації рівня забруднення довкілля [86, 207, 159]. Наприклад, 

В.В.Медвєдєвим показано, що при проведенні моніторингу техногенного 

забруднення едафотопів важкими металами доцільно використовувати дві 

групи показників. Перші характеризують ступінь їх накопичення в ґрунтах, 

як відносно загального вмісту, так і окремих елементів. У якості показника 

накопичення беруть співвідношення валової кількості в забрудненому ґрунті 

до їх вмісту в контрольному. Тоді як інші повинні характеризувати активне 

забруднення на підставі даних фіксації цих елементів рослинами і 

мікроорганізмами [136]. 

 На сьогодні мікробіологічний моніторинг має представляти собою 

систему спостережень за станом ґрунту екосистем з використанням 
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показників, які характеризують функціональний стан ґрунтової мікрофлори 

[164, 174, 187, 207]. Мікологічний моніторинг, як складова частина 

мікробіологічного, відноситься до пріоритетних напрямків  санітарно-

епідеміологічного контролю навколишнього середовища [128]. Мікроміцети 

як біоіндикатори можуть використовуватися на клітинному, популяційному і 

біоценотичному рівнях [211]. Прикладом першого є зміни будови 

конідієносців і спор (форми, забарвлення, розмірів). Відхилення від 

нормального розвитку, різні порушення в життєвому циклі мікроміцетів, 

редукція окремих стадій, виявлені при співіставленні природних (дерново-

підзолистих, сіроземів, буроземів і чорноземів) та антропогенно-порушених 

ґрунтів [72, 131].  

Експериментами В.А.Терехової встановлено пригнічення проростання 

конідій та зменшення їх розмірів у Fusarium oxysporum за вмісту сполук 

кадмію в середовищі Чапека 20 мг/л, тоді як для темнозабарвлених конідій 

Stemphylium sp. подібний ефект відмічався за концентрації 200 мг/л. За дії 

високих концентрацій цинку інтенсивність проростання спор у Phoma 

glomereta, P.exigua і Р.herbarum досить сильно знижувалася. Так, за вмісту 

цинку у середовищі до 10 мг/л кількість утворених спор практично не 

змінювалася, при підвищенні концентрації до 100 мг/л відбувалося зниження 

проростання спор у всіх штамів, а за вмісту 500 мг/л –  взагалі припинялося 

[210]. 

Культуральні зміни колоній мікроміцетів за дії важких металів 

спостерігаються досить часто. Наприклад, A.Nordgren зі співавт. в 

експериментах з купрумом і цинком відмічалися зміни забарвлення, розміру 

колоній, звужувалася зона пігментації біля колонії або виділення пігменту в 

середовище взагалі припинялося у Aspergillus versicolor, Penicillium 

purpurogenum і P.nigricans [312]. А.Н.Шуткевич показано, що за умісту у 

середовищі кадмію 2 мМ колонії Penicillium lanoso-coeraleum мали 

складчасту форму, фестончасті краї та нерівномірний колір [240]. 

 



 32 

До популяційного рівня відносяться порушення, які виражаються у 

змінах кількості, біомаси міцелію і спор у ґрунті і можуть впливати на 

формування популяцій мікроскопічних грибів у едафотопах [128, 273]. При 

забрудненні едафотопів важкими металами поряд зі зниженням чисельності 

мікроміцетів, також  відбувається зменшення кількості грибного міцелію 

його довжини,  та зниження кількості спор і їх біомаси [85, 254]. Наприклад,  

J.Wyszkowska і M.Wyszkowski встановлено, що при наявності кадмію 100 

мкг/кг ґрунту довжина грибного міцелію і біомаса спор зменшувалася в 2-3 

рази [338]. А.І.Фокіною показано, що за концентрації плюмбуму 1200 мг/кг 

ґрунту довжина грибного міцелію скорочувалася в 2, а біомаса спор 

зменшувалася в 4 рази [224]. 

Біоценотичний рівень індикації характеризується зміною 

співвідношення чисельності видів мікроміцетів в угрупованнях, появою не 

характерних видів для того чи іншого типу ґрунту (сірозему, дерново-

підзолистого, чорнозему, червонозему та ін.) та кількістю домінуючих видів, 

яка визначається за частотою трапляння [81, 159, 292].  Загальною 

закономірністю є значне скорочення видового багатства і різноманіття 

комплексу мікроміцетів при забрудненні [10, 77, 130, 257]. Наприклад,  в 

мікробоценозі едафотопів алюмінієвого і мідно-нікелевого підприємств 

починають домінувати види, які в незабрудненому ґрунті можуть навіть не 

зустрічатися (Acremonium aranearum, Aspergillus terreus, A. ustus, Codaphora 

melinii, Penicillium brevicompactum, P. granulatum, P. luteum, Phoma 

medicaginis, Torula herbarum, Talaromyces luteus) [104]. 

За дослідженнями Є.В.Лебедевої і Т.В.Канівець у сіроземах у зоні 

промислових хвостосховищ Алмаликского гірничо-металургійного 

комбінату, де вміст цинку, купруму і плюмбуму в 5-8 разів вищий за 

фоновий, видове багатство мікроміцетів було у 3-4 рази меншим, ніж у 

зональних  ґрунтах.  В едафотопах зони сильного забруднення домінував 

Penicillium funiculosum, який не зустрічався на контрольній ділянці (за 65 км  

від комбінату), і навпаки, був відсутній характерний для фонового ґрунту 
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Fusarium bucharicum [118].  

Згідно даних О.Є.Зачиняєвої і Є.В.Лебедевої в зоні дії Норильського 

металургійного комбінату де рівень забруднення едафотопів нікелем, 

хромом, купрумом і кадмієм перевищує ГДК в 700, 400, 200 і 100 разів, 

відповідно, зміни  комплексу мікроскопічних грибів досить чітко виражені. В 

зоні забруднення збільшується частота трапляння Torula lucifiga, 

Cladosporium cladosporioides, які відсутні у фоновому ґрунті, тоді як 

Aspergillus versicolor, A.glaucus і Mucor angulisporus, які домінували на 

контрольній ділянці  (за 100 км від підприємства), в зоні забруднення не 

зустрічалися [76].  

У сіроземах поліметалевого підприємства (м.Чимкент, Казахстан) де 

вміст кадмію, плюмбуму і цинку перевищував фоновий у 50-200 разів, 

домінував Penicillium purpurogenum, який був відсутній у зональному ґрунті 

(за 50 км від заводу), і навпаки, у фоновому ґрунті висока частота трапляння 

відмічалась у Aspergillus fumigatus, який не зустрічався в зоні забруднення 

[131].  К.Arnebrandt et al. у своїх дослідженнях вказують на те, що в Швеції в 

дерново-підзолистих ґрунтах в зоні дії мідіплавильної фабрики відмічався 

досить високий рівень зустрічаємості Penicillium spinulosum, який був 

відсутній у зональному ґрунті (за 60 км від джерела емісій) [253]. 

На сьогодні існує досить багато робіт які стосуються вивченню 

видового складу мікроміцетів у дерново-підзолистих ґрунтах, сіроземах і 

чорноземах під впливом викидів металургійних і гірничозбагачувальних 

підприємств, які містять значну кількість сполук важких металів, але ці 

дослідження проводилися переважно в Росії. Тоді як Україні існують лише 

поодинокі роботи щодо вивчення впливу зазначених вище підприємств на 

структуру ценозу мікроскопічних грибів. 

С.В.Олішевською вивчений видовий склад мікроміцетів у зоні дії 

металургійного комбінату ―Запоріжсталь‖ (м.Запоріжжя), заводу кольорових 

металів  (м. Артемівськ) і родовищі міді на хуторі Картамиш (Луганська 

обл.). Було показано, що в угрупованнях мікроскопічних грибів переважали 



 34 

Alternaria alternata, Aspergillus niger, Paecilomyces lilacinus, P.marquandii,  

Fusarium oxysporum і Cladosporium cladosporioides, які були стійкими до 

високих концентрацій купруму [167]. 

За літературними даними відомо, що зміни видового складу 

мікроміцетів можуть бути обумовленими змінами якостей ґрунтів при 

техногенному забрудненні, коли поряд з високим рівнем забруднення 

важкими металами, відбувається підкислення в органогенних горизонтах. 

Крім того, можлива і безпосередня стимуляція росту деяких видів грибів при 

забрудненні важкими металами, дана закономірність залежить від їх валового 

вмісту та кількості рухомих форм в едафотопах. Всі ці особливості дуже 

вагомі при визначенні видів-біоіндикаторів [206, 217]. 

Проте, залишаються не вивченими питання щодо можливості 

використання стійких та чутливих видів мікроміцетів для біоіндикації 

ґрунтів, забруднених важкими металами. До сьогодні недостатньо вивчені 

зміни морфологічних та культуральних ознак резистентних до сумісної дії 

кадмію, нікелю, плюмбуму і цинку видів мікроміцетів. Також залишаються 

мало дослідженими зміни біомаси грибного міцелію та спор у техногенно-

порушених ґрунтах.  

 

1.5  Екологічна характеристика органо-мінеральних добрив на основі 

осадів міських стічних вод та їх вплив на ценоз ґрунтових мікроорганізмів 

 

В останні роки доволі активно обговорюється небезпека щодо 

забруднення важкими металами ґрунтів у сільському господарстві внаслідок 

використання добрив на основі осадів міських стічних вод, у яких як 

домішки містяться сполуки останніх [68, 84, 147, 177].  Аналіз наявних даних 

свідчить, що у 80-90-ті роки ХХ століття в Україні стічними водами 

зрошувалось і удобрювалося 100 тис. га угідь, з них 70% відповідно міськими 

стічними водами після їх біологічного очищення [8, 18]. Відомо, що стічні 

води більшості промислових міст мають підвищений рівень сполук важких 
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металів, які можуть підвищувати їх кількість у едафотопах та надходити до 

рослинної продукції [49, 148, 178]. В цілому вміст токсичних речовин у 

ґрунтах при внесенні осадів стічних вод і подальше їх накопичення 

рослинами залежить від типу ґрунту, чутливості сільськогосподарських 

культур до важких металів та здатності до їх поглинання [332].  

За кордоном, залежно від регіональних геоекологічних особливостей 

країн, у сільському господарстві використовують від 10 до 90% осадів 

стічних вод, зокрема, в Західній Європі в середньому 30-40% [232]. У 

Російській Федерації, з урахуванням ситуації, що склалася в аграрному 

секторі, обговорюється доцільність внесення у ґрунт 30-40 т/га осадів стічних 

вод, які покращують агрохімічні властивості ґрунтів і нададуть змогу 

отримувати високі врожаї сільськогосподарських культур [111,  208]. Завдяки 

тому, що в осадах стічних вод містяться значні запаси біогенних елементів: 

азоту – 1-3%;  фосфору – 1-4%; калію – 0,2-0,7%; кальцію – 3-5%, які є 

невід’ємною складовою замкнутих природних циклів речовин [108, 125, 237]. 

 Проте,  при використанні осадів стічних вод та добрив на їх основі, слід 

враховувати і можливі негативні наслідки їх застосування [64]. По-перше, 

тверда фракція суміші побутових і промислових стічних вод містить значну 

кількість небезпечних хімічних речовин, насамперед важких металів – 

плюмбуму (250-500 мкг/кг), кадмію (15-30 мкг/кг), цинку (2500-3500 мкг/кг), 

нікелю (200-400 мкг/кг) і купруму (750-1500 мкг/кг), а також нафтопродуктів, 

поверхнево-активних речовин, поліциклічних ароматичних вуглеводнів, що 

обумовлює їх токсикологічну небезпеку [34, 184, 265, 327]. По-друге, вони 

несуть реальну епідеміологічну загрозу оскільки містять патогенні, умовно-

патогенні мікроорганізми, віруси, найпростіші та яйця гельмінтів [3, 108]. 

Нарешті, їх багаторічне складування навколо станцій аерації вилучає з 

раціонального використання дефіцитні міські площі  [205, 212, 237].  

Також необхідно зауважити, що існуючі в Україні системи очистки 

осадів січних вод не створюють відповідних умов для вилучення важких 

металів [18, 109]. Тому перспективними є роботи щодо визначення заходів та 
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розробки технологій їх очищення, які надають можливість створити 

екологічно безпечні органічні добрива та вирощувати з їх допомогою 

безпечну рослинницьку продукцію, а також пошук різних протекторів та 

меліорантів, що здатні переводити у неактивну форму надлишкову кількість 

важких металів [22, 97, 222]. 

 Ю.С.Крамарьовою встановлено, що ефективним методом вилучення 

важких металів з осадів стічних вод є їх зв’язування з комплексоутворюючою 

речовиною, зокрема розчинами етилендиамінінтетрааценату, з подальшим 

відведенням фільтрату. Даний метод забезпечує найбільш повне вилучення 

важких металів: вміст цинку зменшується у 10,2 рази, купруму у 17,7 разів, 

мангану у 6,2 рази. Така технологія повністю вилучає з осадів стічних вод 

токсиканти, забезпечуючи вміст достатньої кількості мікроелементів, 

фосфору – 2,6-6,4%, азоту – 5,2-9%, калію – 0,6-6,9% та корисної мікрофлори   

[108].  

Поєднання твердого компосту очищених осадів міських стічних вод з 

таким добривом, як амофос дозволяє значно ефективніше використовувати їх 

у рослинництві [19, 26]. Наприклад, використання органічних добрив, 

створених з використанням амофосу, сприятиме більшому надходженню до 

ґрунтів сполук  не тільки фосфору та азоту, але й вуглецю, які є одними із 

головних елементів живлення рослин [208]. 

 Угруповання мікроорганізмів ґрунту є частиною будь-якого біоценозу і 

нерозривно пов’язані з усіма компонентами екосистеми [146, 209]. Відомо, 

що внесення у ґрунт амофосу, гумофосу, торфомінерально-аміачних добрив 

та органо-мінеральних добрив на основі осадів стічних вод та ін., впливає і на 

біологічні характеристики ґрунту: чисельність, біомасу і характер розподілу 

її за ґрунтовим профілем, структуру і видовий склад ґрунтових 

мікроорганізмів, зокрема комплексу ґрунтових мікроміцетів, які є важливою 

складовою агрофітоценозів [234, 241, 252].  

Видовий склад мікроскопічних грибів у ризосфері 

сільськогосподарських рослин є досить обмеженим [29, 32, 106], крім того 
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значна кількість видів є фітопатогенними, які пригнічують ріст та розвиток 

сільськогосподарських рослин, що може призвести до значних втрат врожаю 

[112, 197, 324]. На сьогодні існують лише поодинокі дослідження змін 

чисельності мікроміцетів в агрофітоценозах за внесення органо-мінеральних 

добрив на основі осадів стічних вод. Наприклад, А.Я.Хадітуліною, 

Д.С.Дмитричевою показано, що в сіроземах під посівами ярого рапсу  

(Brassica napus) за внесення таких добрив чисельність мікроміцетів 

збільшувалася в 1,2-1,4 рази, порівняно з контролем [231]. Проте, 

залишається не вивченим видовий склад угруповань мікроскопічних грибів 

за використання зазначених добрив на чорноземах. 

Отже, використання осадів стічних вод як цінного біологічно- активного 

добрива є важливою складовою у зменшенні негативних наслідків для 

навколишнього середовища і підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур. У зв’язку з цим оцінка вмісту токсичних 

речовин, насамперед важких металів в осадах стічних вод та добривах на їх 

основі і розробка рекомендацій щодо екологічно безпечного їх використання 

у сільському господарстві, набуває важливого значення [63, 140]. 

Таким чином, підбиваючи підсумки вищевикладеного можна 

констатувати, що на сьогодні зміни чисельності та видового складу 

мікроміцетів у техногенно-порушених ґрунтах, які формуються під впливом 

викидів підприємств гірничорудної промисловості, залишаються мало 

вивченими, що обумовлює актуальність дослідження сукцесійних перебудов 

мікоценозів техноземів проммайданчиків і  хвостосховищ. Разом з цим,  

з’ясування ролі резистентних видів мікроміцетів у формуванні сталих 

мікробних угруповань техноземів має важливе теоретичне значення. Також, 

практичний інтерес представляє оцінка можливості використання стійких та 

чутливих видів мікроскопічних грибів для біомоніторингу едафотопів, 

забруднених важкими металами. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1  Характеристика об’єктів та матеріалів досліджень 

 

Дослідження проводилися протягом 2009-2013 рр. на моніторингових 

ділянках ПАТ ―Північний гірничозбагачувальний комбінат‖ (ПівнГЗК) і ЗАТ 

―Криворізький суриковий завод‖, які розташовані на території 

Дніпропетровської області. Ділянки були закладені на свіженамитому плесі, 

РЗФ-1 (рудозбагачувальна фабрика) Північного гірничозбагачувального 

комбінату (ПівнГЗК), біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький 

суриковий завод‖ і в санітарно-захисній зоні заводу. Зразки ґрунту, також 

відбиралися з природних едафотопів регіону (чорнозем звичайний). 

Контрольна ділянка була розташована на відстані 28 км від джерела 

металовмісних аерогенних емісій біля с.м.т. Петрове  (Долинський р-н, 

Кіровоградської обл.). Модельні досліди проводились у відділі фізіології 

рослин та біології ґрунтів Криворізького ботанічного саду НАН України, а 

польові дрібноділяночні на Ерастівській дослідній станції Інституту 

зерноводства степової зони УААН (с.м.т. Вишневе П’ятихатський район, 

Дніпропетровської обл.). 

Район досліджень входить до складу степової зони України її північної 

степової підзони Дністровсько-Дніпровського північностепового краю 

схилово-височинної області [126]. Поверхня Дніпропетровської області являє 

собою хвилясту рівнину висотою 100-200 м. Північно-західна частина 

зайнята Придніпровською височиною, яка поступово знижується в південно-

східному напрямку і обривається до Дніпра крутим уступом. На півночі 

височина поступово переходить у Причорноморську низовину. На півночі і 

сході області пролягає Придніпровська низовина, а на крайньому південному 

сході – відроги Приазовської височини [239]. 
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Рельєф даної території відображає основні риси південної частини 

Східно-Європейської рівнини, що характеризується чергуванням височин та 

низовин. Загальні риси будови рельєфу Дніпропетровської області є 

наслідком тривалої та складної історії геологічного розвитку. Неотиктанічні 

рухи вплинули на формування рельєфу височин та низовин степової зони, а 

через них на просторову диференціацію степових ландшафтів. У 

вертикальному профілю ландшафтів наявні гірські породи, які залягають 

вище базису ерозії. У будові області беруть участь два структурних поверхи: 

кристалічний фундамент, складений метаморфізованими вулкагенно-

осадовими та гранітоїдними утвореннями декамбрію і осадовий чехол, розріз 

якого представлений відкладами кайнозою. Високе залягання поверхні 

кристалічного фундаменту, щита, його окремі структури, досить значне 

поширення відслонень кристалічних порід впливає на геоморфологічну 

будову і через неї на весь ландшафтний комплекс [185].  

Територія області дуже розчленована глибокими долинами річок, 

балками і ярами (найбільша ярусність спостерігається в центральній частині 

області). У степовій зоні на властивості ландшафтів впливають лесові 

породи, які мають різні генетичні властивості, зумовлені їх первинним 

субстратом і процесами ґрунтоутворення. Загальними їх властивостями є 

наявність суглинків, карбонатність, пористість і просадковість. У балках та 

річкових долинах скрізь відслонюються вапняки, неогені піски, глини. 

Майже скрізь поширені четвертинні відклади, середня потужність яких 

становить 10-25 м, вони є важливим ландшафтоутворюючим чинником [239]. 

Середня висота Південо-Придніпровської схило-височинної області – 

182 м, максимальна відмітка в межах області – 211 м. Вона є  зародженням і 

вододілом чисельних притоків р.Дніпро: Орель, Самара з Вовчою, Мокра, 

Інгулець, Саксагань. Густота річкової сітки становить на Причорноморській 

низовині 0,3–0,5 км/км
2
, на лівобережжі Дніпра – 1,0–1,5 км/км

2
, на 

підвищених ділянках Придніпровської височини – понад 2 км/км
2
. Також на 

території області розташовані Дніпродзержинське, Дніпровське і Каховське 
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водосховища. Найбільші висоти в межах області знаходяться на межріччі 

Орелі та Самари (191 м), найменші в заплаві ріки Дніпро – 50-55 м [227]. 

Степова зона розташована на південь від осі підвищеного атмосферного 

тиску (вісі Войскова), що значно впливає на характер атмосферної 

циркуляції. Тут, при зональній перевазі західного перенесення вологих 

повітряних мас у формуванні степового клімату велику роль відіграють 

східні й північно-східні контенинтальні та середземноморські тропічні 

повітряні маси. Південно-західне розташування степової зони, відносно її 

євразійського простягання, зумовлює кліматичні характеристики, зокрема 

величини сонячної радіації, теплових ресурсів, характер зволоженості, 

тривалість морозного і вегетаційного переодів. Клімат Дніпропетровської 

області, зокрема м.Кривого Рогу відноситься до помірного-континентального 

типу з чітко вираженими порами року. Ступінь континентальності 

підвищується з південного заходу на північний схід з чітко вираженою 

відносно холодною зимою та жарким літом. Помірно-вологі роки 

змінюються різко посушливими та супроводжуються суховіями [1]. 

У холодний період року над територією області розташовується 

центральна частина області підвищеного тиску. Тут переважає малохмарна 

морозна погода, що сприяє радіаційному вихолоджуванню повітря та 

пониженню температури. Зима на Криворіжжі відмічається відлигами, які 

викликані переміщенням циклонічних утворень Атлантики, Чорного та  

Середземного морів. У переважній більшості випадків у цей час майже 

повністю сходить сніговий покрив, підвищується температура повітря. 

Проходження західних та північно-західних циклонів супроводжується 

сильними  вітрами, снігопадами та завірюхами. Середня товщина снігового 

покриву на півночі області 12-13 м. Кожна друга зима спостерігається без 

постійного снігового покриву. Тривалість безморозного періоду 170 днів (на 

півночі) і 180 днів на півдні регіону. Середня тривалість стійких морозів у 

повітрі у північній частині дорівнює 75 дням, у південній – 60 [185]. 

 



 41 

Таблиця 2.1 

Характеристика метеорологічних умов 2010-2012 рр. (за даними  

авіометеостанції м.Кривий Ріг) 

Місяць Температура повітря, ºС Опади, мм 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Січень –5,5 –7,2 –10,3 20,0 30,4 62,3 

Лютий –3,0 – 4,5 –5,3 33,3 22,1 18,4 

Березень + 2,6 + 3,3 +5,0 23,4 25,8 15,3 

Квітень +12,4 + 11,2 + 13,6 15,4 9,3 9,8 

Травень +16,5 +18,4 +22,3 40,3 59,9 40,4 

Червень +21,6 +23,4 +26,0 37,7 34,1 28,4 

Липень +26,5 +27,4 +30,3 110,4 112,5 79,1 

Серпень +22,2 +24,4 +25,0 30,4 33,3 63,4 

Вересень +16,5 +16,4 +17,6 48,1 40,3 52,2 

Жовтень +9,0 +9,2 +9,4 47,6 54,4 50,3 

Листопад +3,3 +4,0 +4,5 13,1 14,4 20,0 

Грудень –5,6 –4,4 –7,5 14,8 7,7 31,1 

Середньорічні 

показники 

+9,7 +10,1 +10,8 434,5 444,2 470,7 

 

Початок теплого періоду року пов’язаний із послабленням північного – 

східного та східного впливу. Навесні він обумовлює повернення холоду, що 

спричиняє різке похолодання та заморозки. Кліматичне літо (період з 

середньодобовою температурою повітря понад +15 ºС ) в регіоні триває 

понад 4 календарні місяці – 128 днів на півночі і 135 на півдні. Найбільш 

сонячними місяцями є червень-липень, коли тривалість сонячного 

випромінювання досягає 280-310 год. Середні температури січня (найбільш 

холодного місяця) -5…-7 ºС, а середні температури липня (найтеплішого 

місяця) +27…+30,0 ºС (табл. 2.1). 

Атмосферні опади – один із найважливіших метеорологічних елементів, 

які визначають формування гідрологічного режиму. Опади на Криворіжжі 

переважно пов’язані з діяльністю циклонів, меншою мірою – з процесами 

внутрімасової конвекції. Середньорічна сума опадів в м.Кривому Розі 

складає 420- 460 мм.  
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У Криворізькому регіоні середнє число днів з туманами коливається в 

межах 60-65 днів. Найчастіше тумани трапляються в холодну пору року 

(листопад-лютий) 9-12 днів на місяць. Навесні та восени  середня кількість 

днів з туманами менша (2-7 днів). У теплу пору року тумани трапляються 

дуже рідко – в середньому до 1 дня на місяць. 

На Придніпров’ї переважають вітри північного, північно-східного  та 

північно-західного напрямку. Середня річна швидкість вітру 5 м/с. Найбільші 

швидкості спостерігаються в зимовий період та навесні, найменші – влітку та 

на початку осені. Протягом дня вітер найбільшої швидкості достигає в день, 

найменшої – вночі. У середньому реєструється 29 днів з сильним вітром 

(швидкість понад 15 м/с). Найбільша кількість днів з сильним вітром 

спостерігається наприкінці весни та в осінні місяці (по 3-5 днів) [1].  

Простягаючись на 270 км з сходу на захід та всього лише на 200 км з 

півночі на південь, Дніпропетровська область має таке різноманіття 

екологічних умов, яке призвело до формування на її території 277 ґрунтових 

різновидів.  А.П.Травлєєвем і Н.П.Грицаном показано, що приблизно 85% 

площі області займають чорноземні ґрунти різних підтипів, для яких 

характерна наявність гумусового темно-сірого, глинястого горизонту 

товщиною до 45 см, сформованого на лесовидних суглинках. Ґрунт має 

наступні агрохімічні показники: рН водної витяжки на глибині 0-10 см – 7,0-

7,2; ємність поглинання 36,4- 37,1 мг-єкв/100 г ґрунту; загальна пористість – 

54,8-56,17%; ступінь насиченості основами – 97,1-98,7; загальний вміст 

гумусу – 3,6-4,6%; К2О – 1,8-1,9%; валового азоту – 0,18-0,25% [214, 246]. На 

чорноземи повнопрофільні, що залягають на рівнинах, доводиться близько 

49% загального ґрунтового фонду, в тому числі на чорноземи звичайні – 

43%, південні – 6%, також зустрічаються чорноземно-піщані, дерново-

піщані, чорноземно-лучні, солонцюваті ґрунти, які займають – 0,3% [136, 

163]. 

Природна рослинність збереглася на невеликих ділянках і представлена 

різнотравно-типчаково-ковиловою на крайньому південному заході – 
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типчаково-ковиловою рослинністю, а на вододілах, схилах балок, ярів і 

річкових долин ростуть чагарники. Схилові, байрачні та яружно-балкові 

ландшафти становлять 10-20% території області. Також зустрічаються 

байрачні ліси, які займають 3,5% території області [115, 144, 204].  

Природне середовище Південно-Придніпровської схило-височинної 

області зазнає значного антропогенного впливу (зокрема, внаслідок 

діяльності підприємств гірничорудної та металургійної промисловості). На 

Криворіжжі працюють п’ять потужних гірничо-збагачувальних комбінатів 

(ГЗК). Через недосконалість технологічних процесів подрібнення руди в 

приземному шарі повітря на території збагачувальних фабрик різко 

збільшується вміст пилу збагаченого домішками важких металів [38].  

Концентрація цинку в фракції пилу відходів перевищує його фоновий 

вміст в ґрунтах в 3,4; купруму в 3,9; хрому – 3,1; плюмбуму – 1,1 рази [190, 

226]. За даними Н.В.Машталер, В.М.Гришко, Т.Ф.Чипиляк на 

рудозбагачувальній фабриці Північного гірничозбагачувального комбінату у 

твердих опадах вміст важких металів становив: Zn – 245,2 мкг/г, Ni – 16,6 

мкг/г, Cu – 176,2 мкг/г, Cd – 2,4 мкг/г, Pb – 41,6 мкг/г [135]. Поряд з цим 

збагачувальні фабрики є головним джерелом забруднення рідкими і 

напіврідкими відходами – шламами, що зберігаються в шламосховищах 

(хвостосховищах) і займають на Криворіжжі загальну площу 7126 га або 

46,2% земель, які відчужуються в процесі розробки залізних руд регіону 

(32% припадає на зовнішні відвали і 21,8% – на залізорудні кар’єри)  [61, 

218].   Роботами Г.С.Лозовицького з співавт. встановлено, що вміст елементів 

у верхньому шарі едафотопів Криворіжжя перевищує їх кларк у земній корі 

за As – 8,8; Ва – 7,9; Pb – 5,1; Cr – 4,8; S – 4,4; Sr – 4,8; Zn – 2,1 рази [122]. 

Об’єктом проведених були мікроміцети чорнозему звичайного, 

техноземів ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖, ПАТ ―Північний 

гірничозбагачувальний комбінат‖ та його хвостосховища. Дослідження 

виконували на моніторингових ділянках з наступними характеристиками. 
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Моніторингова ділянка 1. Чистий плес хвостосховища ПівнГЗК (зона 

сильного забруднення), розташований на сухій карті в умовах дуже сухого 

піску (Пс 0) (рис. 2.1). Пробіогеоценози (ПроБГЦ) утворюють мозаїку через 

неоднорідність заростання плесу, зумовлену наявністю мікрозападин. Рівень 

антропогенної трансформації біогеоценозу (БГЦ) та екологічний стан 

становлять 8 балів [203]. Екосистеми автономного типу. 

Розріз № 1. Субстрат (сірий піщаний шлам) із ознаками 

ґрунтоутворення у вигляді кірочки водоростевої органіки. В елементарних 

ґрунтових процесах (ЕҐП) переважає мінералізація та первинне 

нагромадження органічної речовини. 

Моніторингова ділянка 2. Розташована біля складу відвантаження 

готової продукції рудозбагачувальної фабрики ПівнГЗК (зона сильного 

забруднення) (рис. 2.2). Рельєф місцевості рівнинний. Насадження 

представлені переважно алейними та груповими посадками з клена 

звичайного (Acer platanoides L.), явора (Acer pseudoplatanus L.) та клена 

ясенелистого (A. negundo L.), тополі Болле (P. bolleana Lauche), гіркокаштану 

звичайного (A. hippocastanum L.), робінії псевдоакації (Robinia pseudoacacia 

L.), берези повислої (B. pendula Roth.), тополі італійської (P. italica Moench.), 

тополі дельтовидної (P. deltoides M.) та інших видів [150].  

Розріз № 2. Педозем сформований на похованому чорноземі 

звичайному. 

H0 – 0-4 см. Підстилка з двох шарів, змішана з пилуватим рудним 

концентратом. Верхній – більш потужний (2-2,5 см), складається з листового 

опаду, нижній – рихлий мульовий шар. Біомаса підстилки сягає 

985,79±8,43г/м
2
. 

Нp – 0-15 см. Темно-сірий, рихлий, порошисто-пилуватий суглинок із 

обкотишами, кварцитами та зруйнованими сланцями, кам’янистість 15%, 

свіжий, густо пронизаний корінням. Перехід поступовий.  
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Рис. 2.1 Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК (а); ґрунтовий 

розріз (б). 
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Рис. 2.2  Рудозбагачувальна фабрика  ПівнГЗК (а); б – ґрунтовий розріз (б). 
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hP1k – 15-24 см. Бурувато-сірий суглинок, свіжий, грудкувато-

призматичний, щільний, насичений корінням. 

[H] – 25-58 см. Чорний, суглинок, свіжий, грудкувато-призматичний, 

дуже щільний, насиченість корінням незначна. 

Моніторингова ділянка 3. ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ (зона 

сильного забруднення) розташована біля вантажної прохідної заводу (рис. 

2.3). Рельєф місцевості рівнинний. Досліджувані насадження представлені 

переважно лінійними посадками із тополі Болле (Populus bolleana Lauche), 

тополі пірамідальної (P. italica Moench.), липи серцелистої (Tilia cordata 

Mill.) і гіркокаштану звичайного (Aesculus hippocastanum L.), та на зеленій 

смузі вздовж пішохідних та транспортних доріг. Ялина колюча (Picea 

pungens Engelm.), горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.), береза повисла 

(Betula pendula Roth.) та клен ясенелистий (Acer negundo L.)  висаджені 

крупними групами недалеко від заводської прохідної [150]. 

Розріз № 3.  Н0 – 0-0,5 см. Підстилка з листя трав’янистих та деревних 

рослин. Перехід до наступного горизонту поступовий за збільшенням частки 

мінеральної фракції. 

Н – 0,5-8 см. Чорний, слабозернистий, агрегати неміцні. Пронизаний 

корінням трав та дерев, пухкий, суглинистий. 

Нр – 8-12 см. Перехідний горизонт більш щільної будови, грудкуватої 

структури, перехід до наступного горизонту чіткий за кольором. 

[Н] – 12-26 см. Чорний, дрібно призматичний, агрегати міцні, щільний, 

у нижній частині щільність зростає. 

[НР]/k – 26-49 см. Темно-сірий, призматичний, щільний, з 40 см. 

[НРk] – 49-71 см. Сірий, менш щільний, ніж попередній. Перехід до 

наступного горизонту за щільністю та кольором. Скипає від 10 % розчину 

HCl. 

[Рh] – 71-80 см. Палевий із сірим відтінком, щільний, поступово 

переходить до наступного. 

[Рk] – 80-120 см. Палевий лесовидний карбонатний суглинок. 
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Рис. 2.3 Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

(а); ґрунтовий розріз (б). 
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Рис. 2.4 Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

(а); б – ґрунтовий розріз (б). 
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Моніторингова ділянка 4. ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ (зона 

слабкого забруднення) розташована на відстані до 2 км від джерела емісій 

(рис. 2.4). Рельєф місцевості рівнинний. Досліджувані насадження 

представлені переважно груповими посадками із тополі Болле (P. bolleana), 

тополі пірамідальної (P. italica) та клена ясенелистого (A. negundo) [150].  

Розріз № 4.  Н – 0-19 см. Гумусовий сіро-бурий темний горизонт, 

сильно корененасичений, зернистий; з глибиною коренева насиченість 

зменшується, збільшується щільність; перехід до наступного горизонту 

поступовий. 

Hp – 19-58 см. Темно-сірий, із буруватим відтінком, крупнозернистий 

горизонт; свіжий, ущільнений, зі слідами землериїв, перехід поступовий.  

Ph(к) – 58-110 см. Перехідний горизонт,  свіжий, ущільнений, з 

глибини 60 см наявні сліди карбонатного псевдоміцелію, грудкуватий; 

перехід поступовий. 

P(к) – 110-135 см. Материнська порода – палевий лесовидний суглинок, 

легкоглинистий, щільний, зі слідами карбонатів та землериїв. 

Моніторингова ділянка 5. Умовний контроль с.м.т. Петрове, 

Долинський р-н, Кіровоградської обл. Ґрунти на моніторинговій ділянці 

представлені чорноземом звичайним суглинистим (рис. 2.5). Проективне 

покриття рослинного покриву становить 67%. У рослинному покриві наявні 

Poa angustifolia L., Elytrigia repens (L.) P.B., Koeleria gracilis Pers., Euforbia 

seguierana Neck., Stachys transsilvanica Schur, Salvia nemorosa L [150].  

Розріз № 5. Н – 0-12 см. Гумусовий сіро-бурий темний горизонт, 

сильно корененасичений, зернистий; з глибиною збільшується твердість; 

перехід у наступний горизонт поступовий.  

Hp – 12-41 см. Темно-сірий, із буруватим відтінком, крупнозернистий 

горизонт; свіжий, ущільнений, перехід поступовий. Бурно скипає від  10% 

HCl з 30 см. 

Ph (к) – 41-81 см. Перехідний горизонт, свіжий, ущільнений, наявні 

сліди карбонатного псевдоміцелію, грудкуватий; перехід поступовий. Бурно 
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Рис. 2.5 Контрольна ділянка с.м.т. Петрове (а); б – ґрунтовий розріз (б). 
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Рис. 2.6 Дрібноділяночний дослід на полях Ерастівської дослідної 

станції Інституту зерноводства степової зони УААН. 

 

скипає від 10% HCl до 60 см. Білозірка зустрічається з 62 см. 

 P (к) – 81-120 см. Материнська порода – палевий лесовидний суглинок, 

легкоглинистий, щільний. 

Дослідні ділянки на Ерастівській дослідній станції Інституту 

зерноводства степової зони УААН (с.м.т. Вишневе, П’ятихатський район, 

Дніпропетровської обл.) розташовані в 74 км від м. Кривого Рогу. Ґрунтовий 

покрив представлений чорноземом звичайним малогумусним 

важкосуглинистим на лесоподібному суглинку з такою агрохімічною 

характеристикою: вміст гумусу – 4-4,5%; рН водяної витяжки – 6,5-7; вміст 

валових форм азоту – від 0,23 до 0,26%; фосфору – від 0,11 до 0,16%; калію –  

від 2,0 до 2,5% та сівозміною: чорний  пар – озима пшениця – кукурудза – 

ячмінь–соняшник. 
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2.2 Методи досліджень 

Відбір ґрунтових зразків в техноземах проводили за 

загальноприйнятими методиками на глибині 0-10; 10-20 і 20-30 см [250]. Для 

вивчення середньої кількості і якісного складу мікроміцетів аналізували 

середній ґрунтовий зразок, який складався з 5 індивідуальних проб, вагою по 

100-200 г. При вивченні мікоценозу різних ґрунтових горизонтів зразки 

відбирали з свіжовикопаного ґрунтового розрізу. Для мікробіологічного 

аналізу зразки ґрунту диспергували шляхом розтирання ґрунту, вилучали 

коріння рослин і включення. Для посіву готували ґрунтову суспензію (10 г 

ґрунту в 100 мл стерильної водопровідної води). Потім готували потрібне для 

посіву розведення (в техногенно-порушених ґрунтах 2-3 розведення) у 

природних – 3 [83, 142]. Ґрунтову суспензію висівали на тверді поживні 

середовища Чапека (сахароза – 30, NaNO3 – 3,  K2HPO4 – 0,3, KCl – 0,25, 

MgSO4x7H2O – 0,25, FeSO4 – 0,01, ZnSO4 – 0,04, CuSO4 – 0,005, агар 

мікробіологічний – 20 г на 1л дистильованої води), сусло-агар (250 мл сусла, 

агар мікробіологічний – 20 г на 1л дистильованої води), картопляно-

глюкозний агар (відвар картоплі 0,5 кг, 20г глюкози, агар мікробіологічний – 

20 г на 1л дистильованої води). Підрахунок колоній утворюючих одиниць 

(КУО) здійснювали на 5 паралельних чашках на сьому добу [143, 188].  

 Перерахунок на 1 г ґрунту  робили за формулою: 

д

гвб
а  

де: а – кількість колоній утворюючих одиниць (КУО) в 1 г ґрунту; б – 

кількість колоній на чашці; в – розведення; г – об’єм ґрунтової суспензії, 

взятої для посіву; д – вага сухого ґрунту, взятого для посіву [113, 143]. 

Накопичення в ґрунтах різних за рухомістю форм важких металів 

визначали з використанням методичних вказівок по визначенню важких 

металів у ґрунтах сільськогосподарських угідь і продукції рослинництва 

[141]. Екстракцію рухомих форм важких металів проводили за допомогою 

амонійно-ацетатного буферу (рН 4,8) [141, 251]. Валовий вміст металів у 
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ґрунті визначали з використанням азотної кислоти (розведення 1:1) і 

концентрованого Н2О2 [141]. Мінералізація проб проводилася методом 

сухого озолення за ДСТ 26657-85 [33]. Подальше визначення концентрації 

важких металів проводилося на атомно-адсорбційному спектрофотометрі С-

115 (Україна). 

Довжину грибного міцелію, кількість та біомасу спор і міцелію в  

зразках ґрунту досліджуваних ділянок, визначали методом прямої 

мікроскопії з використанням світлового мікроскопу Мікмед-2 (Росія) та 

мембранних фільтрів з діаметром пор 0,8 мкм фірми Сінпор (Чехія). Наважку 

ґрунту в кількості 1 г розводили в 500 мл води розмішували на круговій 

качалці в 750 мл колбі протягом 10 хвилин, після розмішування ґрунтову 

суспензію переливали у мірний циліндр ємністю 500 мл, відбирали аліквоту в 

кількості 10 мл із середньої частини циліндра. Відібрану аліквоту 

фільтрували через мембранний фільтр поміщений у спеціальну воронку 

колби Бунзена. Після фільтрування мембранні фільтри фарбували 1% 

розчином метиленового синього та 5% розчином фенолу у співвідношенні 

1;5 відповідно і після підсушування освітлювали імерсійним маслом. Для 

виміру довжини грибного міцелію та підрахунку кількості спор 

продивлялися по два фільтри з кожного досліджуваного зразка ґрунту. 

Довжину грибного міцелію та діаметр спор виміряли окуляр-мікрометром та 

рахували кількість спор в 50 полях зору (для виміру довжини грибного 

міцелію використовували збільшення об‛єктиву × 40, окуляру × 10; для 

підрахунку кількості спор – збільшення об‛єктиву × 90, окуляру × 10 ). 

Сумарну довжину гіф міцелію в 1 г ґрунту розраховували за формулою: 

 
CVr0,5

nRxb

10CVr50 2

2

8-2
а

-22-4 10nR10xb
 

 

де: a – довжина гіф в 1 г ґрунту (см); b –  сумарна довжина гіф на 

фільтрі в 50 полях зору в одиницях окуляр-мікрометра (мкм); х – ціна 

ділення окуляр-мікрометра (мкм); S – площа фільтру (мм
2
); n – розведення 
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ґрунтової суспензії (мм
3
); P – площа поля зору (мкм

2
); V – об’єм суспензії, 

що була нанесена; С – наважка ґрунту (г). 

Кількість спор в 1 г ґрунту визначали за формулою: 

 
10CVr5

nRm

10CVr50 52
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M
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де: М – кількість спор в 1 г ґрунту; m – кількість спор в 50 полях зору; 

S – площа фільтру (мм
2
);  n – розведення ґрунтової суспензії (мм

3
); Р – площа 

поля зору (мкм
2
); V – об’єм суспензії, що була нанесена; С – наважка ґрунту 

(г). 

Біомасу грибного міцелію розраховували за формулою: 

g=а·0,02·10
-2 

де: g – біомаса грибного міцелію (мг/г); а – довжини грибного міцелію. 

Біомасу спор визначали за формулою: 

g = V·d 

де: g – біомаса спор (мг/г); V – об’єм спори; d – питомна маса, що 

дорівнює 1,2. 

Об’єм спори розраховували наступним чином: 

9-a·b·10 
π

V
6  

де: а – більший; b – менший діаметр спори [83, 142]. 

Виділення чистої культури мікроміцетів проводили чашечним методом 

із подальшим перенесенням ізольованої колонії в пробірку [143]. 

Ідентифікацію мікроміцетів проводили за визначниками вітчизняних та 

зарубіжних авторів [13, 139, 176, 275, 278, 306]. 

 Опис мікроміцетів проводили за наступними діагностичними 

критеріями: культуральні ознаки (структура колонії – пухнаста, бархатиста, 

волокоподібна, павутина; поверхня колонії – складчаста, рівна, бугриста;  

забарвлення повітряного та субстратного міцелію визначали за шкалою 

О.С.Бондарцева [15]; характер краю колонії – виражен слабо або чітко, його 

колір та контур; дифузія пігменту в середовище та колір пігменту, наявність 
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краплин ексудату та їх колір; специфічного запаху). Морфологічні ознаки 

(характер розташування конідієносців (спороносців) – розташовані 

поодиноко, або об’єднані в групи, утворюють пучки (коремії); ступінь 

диференціації (чітко відокремлені від вегетативних гіф, або не відрізняються 

від них); тип галуження – нерозгалужені (прості), розгалужені 

(монопоідально, симпоідально, або дитхомічно); наявність стеригм, метуть і 

фіалід їх розміри та колір; розмір конідієносців (довжина, ширина);  

структура поверхні конідій (спор) – гладка, шорстка, шипувата, щетиниста; 

розміри (довжина, ширина); колір; форма – кругла, серповидна, грушовидна, 

циліндрична, булавовидна; спосіб утворення – на конідієносцях, які чітко 

відокремлених від вегетативних гіф, або на слабо диференційованих гіфах 

міцелію; розташовані безпосередньо на конідієносці, або на фіалідах, 

метулях; утворюють ланцюжки, або розташовані поодиноко [113, 143].  

Морфологічні ознаки мікроміцетів вивчали за допомогою світлового 

мікроскопу Мікмед-2 (Росія). Для виготовлення мікроскопічного препарату 

на чисте предметне знежирене предметне скло капали каплю спеціальної 

рідини (етиловий спирт – 10мл, гліцерин – 10 мл, дистильована вода – 10 мл), 

потім препарувальною голкою вирізали шматочок колонії грибів, поміщали в 

каплю рідини і накривали покривним склом. Препарати переглядали при 

збільшенні об’єктиву × 40, окуляру × 20 [142].   

Резистентність мікроміцетів до іонів важких металів визначали у 49 

видів мікроміцетів, виділених з техноземів та чорнозему звичайного. 

Культивували їх на агаризованому середовищі Чапека з додаванням 

Cd(NO3)2х4H2O, Cu(NO3)2 х3H2O, Ni(NO3)2х6H2O, Zn(NO3)2х6H2O, Pb(NO3)2  з 

розрахунку гранично допустимих концентрацій (ГДК) для кожного елементу 

(Cu – 3,0; Cd – 3,0; Ni – 4,0; Pb – 20,0 і Zn – 23,0 мг/л поживного середовища) 

[92] в концентраціях 0,75; 1; 3; 5; 7; 10; 15; 20 і 50 ГДК. Ріст колоній на 

середовищі Чапека без вмісту важких металів був контролем. Для визначення 

радіальної швидкості росту вимірювали діаметр колоній, протягом 8 діб у 
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двох взаємно перпендикулярних напрямках, а потім розраховували радіальну 

швидкість росту за формулою: 

)t-(t

)r-(r

0

0Kr
 

де: Kr – радіальна швидкість росту; r – радіус колонії в момент часу t; r0   

– радіус колонії в початковий момент часу t0 [173]. 

Дослідження морфологічних ознак мікроскопічних грибів за дії 

високих концентрацій сполук кадмію, нікелю, купруму, цинку і плюмбуму 

проводили за допомогою скануючого електронного мікроскопу JEOL JSM-

35с (Японія). Препарат готували шляхом отримання відбитку міцелію на 

поверхні латунного стержня, з подальшим висушуванням відбитку та 

напиленням його золотом (напилювач FINE JFC-1100, Японія). Для 

проведення досліджень використовували діапазон інструментального 

збільшення від х1000 до х20000 [83, 188]. 

У лабораторних дослідах для накопичення біомаси використовували 

наступні види мікроміцетів: Trichoderma longibrachiatum Rifai, Alternaria 

alternatа (Fr.) Keissl, Aspergillus niger Tіegh, A. wentiі Thom et Church, 

Fusarium oxysporum E.F.Sm. Et Swingle, Penicillium vinaceum J.C. Gilman & 

E.V. Abbott, Botrytis cinerea Persoon ex Fries, Mortierella jenkini Naumov і 

Cladosporium cladosporioides (Fresen) G.A. de Vries. Для визначення 

токсичності сполук важких металів мікроміцети культивували на рідкому 

середовищі Чапека з додаванням Cd(NO3)2х4H2O, Cu(NO3)2х3H2O, 

Ni(NO3)2х6H2O, Zn(NO3)2х6H2O з розрахунку гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) для кожного елементу (Cu – 3,0; Cd – 3,0; Ni – 4,0 і Zn – 

23,0 мг/л поживного середовища) в концентраціях 0,5; 1; 1,5; 2; і 3 ГДК. Ріст 

колоній на середовищі Чапека без умісту важких металів був контролем. 

Посіви інкубували при 27°С протягом 14 діб. Вагу грибної біомаси визначали 

після фільтрування, п’ятиразового промивання бідистильованою водою та 

висушування при 105°С. 
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Накопичення нікелю, кадмію, купруму і цинку мікроміцетами 

оцінювали з використанням методичних вказівок щодо визначення важких 

металів у ґрунтах сільськогосподарських угідь і продукції рослинництва 

[141]. Підготовка проб для аналізу проводилася за допомогою кислотної 

екстракції азотною кислотою (розведення 1:1). Мінералізація проб 

проводилася методом сухого озолення за ДСТ 26657-85  до повного озолення 

матеріалу [33]. Подальше визначення концентрації важких металів 

проводилося на атомно-адсорбційному спектрофотометрі С-115 (Україна). 

 Для дослідження впливу комплексного фосфоромісткого добрива 

амофосу та органо-мінеральних добрив (ОМД) на основі осадів стічних вод 

(ОСВ) на кількісні і якісні показники ґрунтових мікроміцетів був проведений 

мікропольовий дослід, добрива вносились в еквівалентній дозі (кг/га) за 

діючою речовиною по схемі:  амофос у дозі Р10; ОМД на основі ОСВ – Р10; 

амофос – Р30; ОМД на основі ОСВ – Р30. В якості вихідної сировини 

використовувалися ОСВ Південної станції аерації м. Дніпропетровська, після 

їх обробки екстрагентом ЕДТА та змішування з амофосом з наступною 

характеристикою: вологість – 28,6%; рН – 5,9%; сухий залишок – 35,4%; 

гігроскопічність – 9,1%; азот загальний – 6,3%; фосфор загальний – 2,6%; 

калій загальний – 0,6% [108]. Площа дослідних ділянок становила 5м
2
, 

польові досліди були закладені в трикратній повторності. Зразки ґрунту 

відбирали на глибині 0-10, 10-20 і 20-30 см під посівами ярого ячменю сорту 

―Галактик‖ у фазах: виходу в трубку, колосіння, молочної та повної 

стиглості. Ґрунтову суспензію висівали на агаризоване середовище Чапека. 

Подальше виділення і культивування мікроскопічних грибів проводили 

загальноприйнятими в ґрунтовій мікробіології методами [83, 142, 188]. 

Аналіз структури угруповань мікроміцетів проводили з використанням 

загальноприйнятих в екології критеріїв. Комплекс типових видів 

мікроміцетів у ґрунтах моніторингових ділянок виділяли на основі 

розрахунку частоти трапляння: 
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n
F  

де: F – частота трапляння (%), n – кількість зразків у яких виявлений 

даний вид, N – загальна кількість досліджених зразків [113, 151].  

 До типових домінантних відносили види, у яких частота трапляння 60% 

і вище, види з частотою трапляння більше 30% але менше 60% – до типових 

частих, менше 30% – до типових рідких, менше 10% – до випадкових [151]. 

Рясність видів мікроміцетів (%) в ценозах досліджуваних ґрунтів 

визначали за формулою: 

 
видівусіх  ізолятів кількістьзагальну 

100виду оконкретног ізолятів кількість
Рясність [113] 

 

Схожість угруповань мікроміцетів різних едафотопів оцінювали за 

коефіцієнтом Серенсена (Cs):  

ba

2j
Cs

 

де: a – кількість видів першого угруповання, b – кількість видів другого 

угруповання, j  – кількість спільних видів обох угруповань [91, 161]. 

Ступінь домінування виду розраховували за індексом Бергера-Паркера 

(d): 

N

Nmax
d

 

де: Nmax – чисельність найбільш представленого виду, N – загальна 

кількість особин [91, 161]. 

 Ступінь домінування визначали за індексом Сімпсона (ds): 

lgN

1)(S
ds

 

де: S – число видів, N – число особин [91, 161]. 

Ступінь видового різноманіття характеризували за індексом Шеннона 

(H):  
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PilogPiH 2  

де: Рі – оцінка значимості для кожного виду [91, 161]. 

Вирівняність видів мікроміцетів в угрупованнях оцінювали за індексом 

Пієлу (Е): 

logS

H
Е  

де: Н – індекс Шеннона, S – кількість видів [91, 161]. 

Статистична обробка експериментальних даних проводилася за 

загальноприйнятими методами параметричної статистики на 95% рівні 

значимості за Б.О.Доспеховим та О.О.Єгоршиним [62, 71]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ЕДАФОТОПІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ НА 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ І БІОМАСУ МІКРОМІЦЕТІВ 

 

Одною з гострих екологічних проблем у промислових центрах України 

залишається оцінка рівня забруднення едафотопів сполукам важких металів, 

які відносяться до класів небезпечних та високонебезпечних [18, 44]. Вони 

активно включаються до природних повітряних, водних і біогеохімічних 

потоків, та, в залежності від ландшафтно-геохімічних особливостей, рівень їх 

токсичності може зростати [48, 101, 149]. Тому актуальним є проведення 

робіт з моніторингу умісту рухомих форм важких металів у техноземах, які 

формуються в зонах дії промислових підприємств [17, 36, 191]. Враховуючи, 

що забруднення довкілля є одним з вагомих чинників у формуванні 

мікробних ценозів антропогенно-змінених ґрунтів, важливим є визначення  

специфіки впливу забруднення на кількісний склад мікроміцетів, як однієї з 

ланок процесу продукування та трансформації речовини і енергії в 

екосистемах [42, 66, 242].  

 

3.1 Уміст валових та рухомих форм важких металів у чорноземі звичайному 

та техногенно-порушених ґрунтах 

 

Проведене обстеження ґрунтового покриву моніторингових ділянок, 

щодо умісту валових форм важких металів показало їх підвищення в 

едафотопах промислових майданчиків підприємств порівняно з природним 

ґрунтом. 

Отримані результати свідчать, що уміст феруму у чорноземі 

звичайному  (табл. 3.1) був найнижчим в усіх шарах ґрунту, причому його 

кількість із кожним шаром зменшувався в середньому на 10%. У ґрунтах біля 

вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу найбільше валових  
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Таблиця 3.1 

Уміст валових і рухомих форм важких металів у техноземах та чорноземі звичайному, мг/кг ґрунту 
Глибина відбору проб Валовий уміст Амонійно-ацетатна витяжка 

M±m % до контролю M±m % до контролю % вал 

1 2 3 4 5 6 

Ферум 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 11295,09±1640,44 – 24,18±0,93 – 0,2 

10-20 см 9568,79±219,52 – 22,92±0,92 – 0,2 

20-30 см 8724,93±263,89 – 16,18±1,79 – 0,2 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 20085,16±1027,77* 177,1 231,65±38,62* 958,0 1,1 

10-20 см 15030,85±186,39* 157,0 188,85±7,61* 823,9 1.2 

20-30 см 14602,27±385,5* 167,3 119,21±7,25* 736,7 0,8 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 10603,47±151,53* 93,8 82,04±5,17* 339,2 0,7 

10-20 см 8339,86±172,6* 87,1 73,66±0,96* 321,1 0,8 

20-30 см 9285,65±178,38* 106,4 70,68±1,52* 436,8 0,7 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 33134,59±6262,16* 293,3 707,78±15,25* 2926,7 2,1 

10-20 см 34917,63±1042,65* 364,9 172,32±6,61* 751,9 0,5 

20-30 см 31824,43±1495,01* 364,7 464,15±30,55* 2868,0 1,5 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 37624,86±4645,69* 333,1 2348,42±205,84* 9710,8 6,2 

10-20 см 19087,71±2295,64* 199,4 3885,18±496,93* 16953,5 20,4 

20-30 см 55188,63±4966,39* 632,5 4860,68±262,79* 30035,12 8,8 

Цинк 

Чорнозем звичайний 

0-10 см  60,35±3,61 – 9,85±0,6 – 16,3 

10-20 см 45,62±3,53 – 6,65±0,1 – 14,6 
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Продовження таблиці 3.1 
1 2 3 4 5 6 

20-30 см 40,98±1,93 – 4,88±0,48 – 11,9 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 330,24±37,79* 547,2 63,92±0,49* 648,9 19,4 

10-20 см 250,74±15,65* 547,1 40,14±4,01* 603,6 16,0 

20-30 см 226,81±11,92* 553,4 39,61±2,02* 811,6 17,5 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 226,75±8,08* 375,72 43,07±2,31* 437,2 19,0 

10-20 см 196,9±11,67* 429,63 20,58±2,67* 309,4 10,5 

20-30 см 194,43±10,07* 474,45 20,16±1,08* 413,1 10,4 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 87,82±7,96* 145,1 42,25±3,7* 428,9 48,0 

10-20 см 77,48±4,87* 169,8 35,65±0,11* 536,0 46,0 

20-30 см 45,78±1,06 111,7 32,42±3,38* 663,8 70,8 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 25,02±0,48* 17,87 18,22±3,38* 184,9 72,8 

10-20 см 71,65±0,76* 157,07 24,28±2,17* 365,1 33,9 

20-30 см 49,2±3,77 120,05 17,55±3,4* 359,3 35,7 

Плюмбум 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 9,20±0,5 – 1,08±0,08 – 11,8 

10-20 см 11,10±2,51 – 0,85±0,23 – 7,7 

20-30 см 10,30±1,34 –           1,05±0,11 – 10,2 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 173,85±9,45* 1889,6 6,13±0,31* 567,59 3,5 

10-20 см 127,59±8,06* 1149,4 3,83±0,01* 450,5 3,0 

20-30 см 114,46±0,28* 1111,2           3,35±0,4* 319,4 2,9 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 150,61±7,79* 1637,0 4,05±0,02* 375,0 2,7 
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Продовження таблиці 3.1 
1 2 3 4 5 6 

10-20 см 104,21±10,92* 939,0 3,64±0,04* 428,2 3,5 

20-30 см 87,16±12,42* 846,2 3,37±0,88* 320,9 3,9 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 26,77±3,09* 290,9 4,55±0,25* 420,0 17,0 

10-20 см 13,53±1,83 121,9 3,12±0,12* 366,6 23,0 

20-30 см 12,57±2,62 122,01 2,75±0,4* 261,9 21,9 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 21,47±2,45* 233,3 3,52±0,38* 324,6 16,4 

10-20 см 5,37±0,16* 21,32 3,88±0,18* 456,8 72,4 

20-30 см 3,28±0,28* 22,17 1,98±0,35* 188,8 60,4 

Кадмій 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 0,97±0,08 – 0,22±0,01 – 22,8 

10-20 см 0,63±0,03 – 0,16±0,007 – 24,7 

20-30 см 0,62±0,01 – 0,23±0,01 – 37,8 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 4,61±0,37* 475,2 2,17±0,2* 986,3 15,8 

10-20 см 3,87±0,1* 614,2 1,97±0,07* 1231,2 29,8 

20-30 см 3,18±0,16* 512,9 1,29±0,24* 560,8 25,3 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 2,81±0,01* 289,6 1,47±0,01* 668,1 27,5 

10-20 см 1,64±0,05* 260,3 0,78±0,03* 487,5 43,3 

20-30 см 1,61±0,05* 259,6 0,87±0,17* 378,2 28,0 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 3,33±0,14* 344,8 1,45±0,03* 565,9 51,1 

10-20 см 2,07±0,04* 326,3 0,89±0,05* 198,5 52,7 

20-30 см 0,97±0,17 156,7 0,46±0,04* 219,7 47,9 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 
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Продовження таблиці 3.1 
1 2 3 4 5 6 

0-10 см 3,13±0,27* 324,1 0,48±0,08* 219,7 15,4 

10-20 см 1,12±0,08* 176,3 0,28±0,03* 180,8 25,4 

20-30 см 1,22±0,01* 35,1 0,2±0,02* 84,2 16,2 

Купрум 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 15,48±0,55 – 0,31±0,03 – 2,0 

10-20 см 15,08±0,49 – 0,38±0,05 – 2,5 

20-30 см 13,61±0,61 – 0,28±0.05 – 2,1 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 130,6±1,19* 843,6 20,64±0,73* 6658,0- 15,8 

10-20 см 47,41±0,81* 314,3 14,13±1,41* 3718,4 29,8 

20-30 см 30,92±0,71* 227,1 7,83±0,05* 2798,4 25,3 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 39,44±0,18* 254,7 10,84±0,7* 3496,7 27,5 

10-20 см 23,52±2,02* 155,9 10,19±1,02* 2681,5 43,3 

20-30 см 24,52±1,37* 180,1 6,86±0,59* 2450,0 28,8 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 7,48±0,45* 48,3 2,11±0,2* 674,4 28,3 

10-20 см 6,11±0,13* 40,5 1,95±0,26* 512,2 31,9 

20-30 см 6,58±0,55* 48,3 0,95±0,08* 338,1 14,4 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 6,08±0,08* 39,2 1,15±0,08* 365,9 18,9 

10-20 см 2,05±0,22* 6,9 1,28±0,17* 336,8 62,5 

20-30 см 1,76±0,17* 5,7 1,25±0,03* 445,2 70,7 

Нікель 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 29,33±1,6 – 0,93±0,03 – 2,6 

10-20 см 27,67±0,74 – 1,17±0,12 – 4,2 
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Продовження таблиці 3.1 
1 2 3 4 5 6 

20-30 см 28,83±3,24 – 1,1±0,11 – 3,8 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 34,29±0,34* 116,9 8,39±0,22* 902,1 24,5 

10-20 см 26,5±1,6 95,7 6,34±0,16* 541,8 23,9 

20-30 см 25,67±0,08 89,0 4,44±0,27* 403,3 17,3 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 12,28±0,73* 41,8 2,29±0,11* 246,2 18,7 

10-20 см 10,37±0,5* 37,4 2,29±0,04* 195,7 22,0 

20-30 см 6,94±0,38* 24,07 0,92±0,05* 83,6 13,2 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 5,23±0,43* 17,8 1,77±0,03* 189,2 33,8 

10-20 см 4,37±0,06* 15,7 1,37±0,46 117,1 31,3 

20-30 см 6,33±1,1* 21,9 1,37±0,13 124,2 21,6 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 3,47±0,08* 11,8 1,57±0,08* 167,8 45,2 

10-20 см 2,32±0,07* 8,3 1,77±0,06* 151,4 76,3 

20-30 см 2,25±0,08* 7,8 1,43±0,21* 130,3 67,3 

    Примітка: *– різниця достовірна відносно чорнозему звичайного, р<0,05; % вал – відсоток до валового умісту          

важких металів у ґрунті. 
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сполук феруму містилося в поверхневому шарі ґрунту (20085,16 мг/ кг 

ґрунту). У більш глибоких шарах кількість елементу зменшувалася на 25% і 

загалом була вищою, ніж у природних ґрунтах – у 1,5 рази. Тоді як в 

едафотопах санітарно-захисної зони Криворізького сурикового заводу уміст 

феруму був наближений до показників контролю, а на глибині 10-20 см був 

навіть менше на 13%, ніж у зональному ґрунті.  

У техноземах РЗФ-1 ПівнГЗК у шарі ґрунту 0-10 см кількість феруму 

збільшувалася у 3 рази порівняно з чорноземом звичайним, а на глибині 10-

20 і 20-30 см – у 3,6 разів. На проммайданчиках свіженамитого плесу 

хвостосховища ПівнГЗК вміст даного елементу в поверхневому шарі ґрунту 

був на 30% вищим, ніж у контролі, тоді як на глибіні 10-20 см його вміст був 

у 2 рази вищим, тоді як в шарі ґрунту 20-30 см кількість феруму 

збільшувалася у 6,3 рази (табл. 3.1). 

Отримані дані свідчать про те, що, незважаючи на велику кількість 

елементу в техногенних ґрунтах, його рівень на моніторингових ділянках 

Криворізького сурикового заводу не перевищував допустимий фоновий 

рівень. Тоді як в техноземах РЗФ-1 і свіженамитого плесу хвостосховища 

ПівнГЗК кількість валових форм феруму була більшою в 1,5-2 рази, 

відповідно до допустимого фонового рівня в ґрунтах Дніпропетровщини  

[246]. 

Аналіз даних щодо валового умісту цинку свідчить, що у чорноземі 

звичайному його кількість у поверхневому шарі ґрунту становила  60,35 

мг/кг і перевищувала фоновий уміст у ґрунтах області в 2 рази, а в більш 

глибоких шарах – у 1,3-1,5 рази (табл. 3.1). У техноземах біля вантажної 

прохідної Криворізького сурикового заводу уміст цинку зменшувався в 

взаємозалежності від горизонтів, але залишався сталим відносно чорнозему 

звичайного і був більшим у 5,5 разів, та перевищував фоновий уміст у 

ґрунтах Дніпропетровщини майже в 11 разів [246], та регіональний кларк для 

ґрунтів степової зони України в 5,3 рази [46, 226]. Значне забруднення 

едафотопів цинком спостерігалось і в санітарно-захисній зоні Криворізького 
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сурикового заводу в шарі  ґрунту 0-10 см кількість даного елементу була в 

3,8 разів більшою порівняно з контролем, а в шарах 10-20 і 20-30 см 

збільшувався на 40-45%. У поверхневому шарі ґрунту уміст цинку 

перевищував фоновий рівень для ґрунтів області в 7,5 рази [246] та ГДК для 

ґрунтів – у 2 рази [226].  

У техноземах промислового майданчика РЗФ-1 кількість цинку в 

поверхневих шарах ґрунту була в 1,5-1,6 разів вищою, ніж у зональному 

ґрунті, а в шарі ґрунту 20-30 см його вміст статистично достовірно не 

відрізнявся від контролю. В едафотопах свіженамитого плесу хвостосховища 

ПівнГЗК кількість даного елементу в шарі ґрунту 0-10 см становила лише 

25,02 мг/кг, що є майже у 2,4 разів нижчим, порівняно з чорноземом 

звичайним, тоді як його найбільша кількість (71,65 мг/кг) була в шарі – 10-20 

см, тоді як на глибині 20-30 см уміст цинку практично не відрізнявся від 

контролю. 

Наведені дані в таблиці 3.1 свідчать про те, що в чорноземі звичайному 

в поверхневому шарі ґрунту кількість плюмбуму була найменшою, тоді як у 

шарі 10-20 см вона підвищувалася у 1,3 рази, а в шарі 20-30 см – у 1,2 рази. 

На контрольній ділянці вміст даного елементу не перевищував ГДК для 

ґрунтів. У едафотопах біля вантажної прохідної Криворізького сурикового 

заводу зафіксована кількість плюмбуму в шарі ґрунту 0-10 см була у 18,8 

разів вищою порівняно з природним ґрунтом, тоді як в більш глибоких шарах 

у 11,1-11,5  разів. На даній ділянці кількість елементу в поверхневому шарі 

ґрунту перевищувала фоновий рівень для ґрунтів області у 17,3 рази [246] та 

ГДК для ґрунтів – у 5,7 разів [194]. У ґрунтах санітарно-захисної зони заводу, 

як і на попередній ділянці, кількість плюмбуму в поверхневому шарі була в 

16,3 рази більшою, ніж у чорноземі звичайному, а на глибині 10-20 і 20-30 см 

вміст елементу збільшувався у 8,4-9,3 рази.  Слід зазначити, що в едафотопах 

санітарно-захисної зони Криворізького сурикового заводу уміст плюмбуму 

перевищує регіональний кларк для ґрунтів степової зони України в 11,5 разів 

[46, 226] та ГДК – у 5 разів [194].  
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В едафотопах РЗФ-1 в шарі 0-10 см уміст даного елементу був на 25% 

вищим, ніж у контролі, тоді як в більш глибоких шарах його кількість 

практично не відрізнялася від контролю. Проте в  поверхневому шарі уміст 

плюмбуму перевищує допустимий фоновий рівень в ґрунтах 

Дніпропетровщини в 2,6 разів [246]. У техноземах свіженамитого плесу 

хвостосховища ПівнГЗК кількість плюмбуму в шарі ґрунту 0-10 см була у 2,3 

рази більшою у порівнянні з чорноземом звичайним, тоді як в шарах 10-20 і 

20-30 см його уміст був у 2-3 рази меншим, ніж у контролі. Тоді як в  

поверхневому шарі ґрунту кількість даного елементу перевищувала фоновий 

уміст у ґрунтах області в 2,1 рази [246]. 

Характеризуючи рівень забруднення кадмієм необхідно зазначити, що 

найбільший його валовий уміст спостерігався в техноземах промислових 

майданчиків підприємств (табл. 3.1). Так, в чорноземі звичайному кількість 

кадмію була найменшою (0,97-0,62 мкг/кг ґрунту) і не перевищував ГДК для 

ґрунтів. Аналіз отриманих даних  свідчить, що спостерігається приуроченість 

підвищеного рівня забруднення ґрунтів кадмієм саме до підприємства 

хімічної промисловості (зокрема виготовлення масляних фарб), для якого 

кадмій є одним із пріоритетних забрюднюючів [38]. Тому рівень його 

валових форм у техноземах біля вантажної прохідної Криворізького 

сурикового заводу в поверхневому шарі ґрунту перевищував  у 4,7 разів його 

кількість у чорноземі звичайному, а в більш глибоких шарах у 5,1-6,1 разів, 

та у 4,6 разів фоновий уміст в ґрунтах області [246]. В едафотопах санітарно-

захисної зони заводу в шарі ґрунту 0-10 см кількість кадмію була у 2,8 рази 

більшою, ніж у зональному ґрунті, а в шарах 10-20 і 20-30 см на 25%.  Проте 

валовий його вміст на даній ділянці перевищував фоновий рівень для ґрунтів 

Дніпропетровщини у 2,8 разів [246]. 

Аналізуючи валовий вміст кадмію в техноземах РЗФ-1 ПівнГЗК, 

необхідно констатувати, що в поверхневих шарах ґрунту його кількість була 

у 3,2-3,4 рази більшою, ніж у чорноземі звичайному, а в шарі 20-30 см 

практично не відрізнялася від контролю та перевищувала у 3,3 рази фоновий 
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рівень для ґрунтів області [246]. В едафотопах свіженамитого плесу 

хвостосховища ПівнГЗК кількість даного елементу в поверхневому шарі 

ґрунту збільшувалася у 2,3 рази порівняно з природним ґрунтом, а у шарах 

ґрунту 10-20 і 20-30 см см його уміст був вищим на 20-25%. Також слід 

відмітити, що на даній моніторинговій ділянці валовий вміст кадмію в 

поверхневому шарі ґрунту перевищував регіональний кларк для ґрунтів 

Дніпропетровщини у  3,1 рази [246]. 

Необхідно зазначити, що до сьогодні забруднення ґрунтів кадмієм не 

регламентується існуючими в Україні нормативами [46, 194]. Однак, з огляду 

на те, що він належить до елементів найвищого класу небезпеки для ґрунтів, 

рослин, тварин і людей , деякими науковцями запропоновані рівні його ГДК в 

ґрунті 3-4 мг/кг [61, 226, 238]. 

Аналіз вмісту валових форм купруму і нікелю показав, що у чорноземі 

звичайному відмічалася висока кількість цих елементів (табл. 3.1), проте вона 

не перевищувала регіональний кларк для ґрунтів степової зони України  і 

ГДК [46, 226]. В техноземах біля вантажної прохідної Криворізького 

сурикового заводу валовий уміст купруму в поверхневому шарі ґрунту був у 

8,4 рази вищим, ніж у природному ґрунті, а на глибині 10-20 і 20-30 см – у 

2,2-3,1 рази і перевищував регіональний кларк для ґрунтів степової зони 

України – у 4,8 разів [46, 226] та фоновий рівень для ґрунтів області – у 6,5 

разів [246]. Тоді як кількість валових форм нікелю на даній моніторинговій 

ділянці в шарі ґрунту 0-10 см зростала на 15%, порівняно з чорноземом 

звичайним, а в більш глибоких шарах статистично достовірно не відрізнялася 

від контролю, проте перевищував фоновий уміст для ґрунтів 

Дніпропетровщини – у 3,4 рази. В едафотопах санітарно-захисної зони 

заводу кількість валових сполук купруму була у 2,5 рази більшою, ніж у 

зональному ґрунті, а в шарах 10-20 і 20-30 см зростала на 15-20%, і 

перевищувала фоновий рівень для ґрунтів області – у 1,9 разів [246]. 

Аналізуючи дані щодо умісту нікелю на даній ділянці, слід відмітити, що 

його кількість була у 2,3 рази меншою, ніж у чорноземі звичайному. 
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Характеризуючи кількість валових сполук купруму і нікелю в 

техноземах РЗФ-1 і свіженамитого плесу хвостосховища ПівнГЗК необхідно 

констатувати, що валовий уміст купруму був у 2,5-7,5 рази меншим, ніж у 

зональному ґрунті, а нікелю – у 9-11 разів. 

Враховуючи, що з викидами гірничозбагачувальних комбінатів і 

хімічних  підприємств значні обсяги важких металів надходять в екосистеми, 

крім наведених вище результатів щодо валового вмісту важких металів у 

ґрунтах промислових майданчиків підприємств, було проведено визначення 

їх рухомих форм, які вилучаються з ґрунту амонійно-ацетатною витяжкою 

(рН=4,8) [251]. 

Виконані дослідження дозволили встановити, що найменша кількість 

рухомих форм феруму була в чорноземі звичайному (табл. 3.1). Тоді як біля 

вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу уміст рухомих форм 

феруму в поверхневому шарі ґрунту  був у 9,5 разів вищим, ніж у контролі, а 

у більш глибоких шарах – у 7,3-8,2 рази. У ґрунтах санітарно-захисної зони 

підприємства кількість даного елементу в шарі 0-10 см була у 3,3 рази вищою 

порівняно з природним ґрунтом, а на глибині 10-20 і 20-30 см збільшувалася 

на 40-45%.  

Найбільша кількість рухомих форм феруму була зафіксована в 

техноземах промислових майданчиків ПівнГЗК. Так, в едафотопах РЗФ-1 у 

поверхневому шарі ґрунту вміст рухомих форм феруму був у 30 разів вищим, 

ніж у чорноземі звичайному, тоді як в шарі10-20 їх кількість підвищувалася у 

7,5 рази, а у шарі 20-30 см – у 28,6 разів. У ґрунтах свіженамитого плесу 

хвостосховища кількість рухомих форм даного елементу  в шарі 0-10 см була 

майже у 100 разів вищою порівняно з зональним ґрунтом, а в глибоких шарах 

їх кількість збільшувалася у 169-310 разів (табл. 3.1). Також слід відмітити, 

що на даній ділянці з кожним наступним шаром ґрунту вміст рухомих форм 

феруму збільшувався на 1000 мг/кг. 
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Проте слід зазначити, що у едафотопах санітарно-захисної зони 

Криворізького сурикового заводу і у чорноземі звичайному вміст рухомих 

сполук феруму не перевищував 100 мг/кг гранту.  

Визначення рухомих форм цинку показало, що найменше всього їх 

було у чорноземі звичайному у поверхневому шарі, а з глибиною кількість 

рухомих форм елементу підвищувалася приблизно на 10% (табл. 3.1). Для 

промислової зони біля вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу 

кількість рухомих форм цинку в шарі 0-10 см була у 6,5 разів більшою 

порівняно з зональним ґрунтом, а на глибині 10-20 і 20-30 см зростала на 60-

80%. Слід відмітити, що на вище вказаній ділянці вміст рухомих форм цинку  

перевищував ГДК у 3 рази [226]. Тоді як в ґрунтах санітарно-захисної зони 

підприємства в поверхневому шарі кількість рухомих форм даного елементу 

були в 4,4 рази вищою, ніж у чорноземі звичайному, а у більш глибоких 

горизонтах його вміст був більшим на 30-40%. Разом з тим треба відмітити, 

що на даній моніторинговій ділянці в шарі ґрунту 0-10 см кількість рухомих 

форм цинку перевищувала ГДК у 1,9 разів [226]. 

Дослідження умісту рухомих форм цинку в техноземах РЗФ-1 

дозволили встановити, що  у поверхневому шарі ґрунту їх кількість була у 

4,3 рази вищою порівняно з природним ґрунтом, тоді як  на глибині 10-20 і 

20-30 см – у 5,4-6,6 разів вищою відповідно (табл. 3.1). Отримані дані 

дозволяють констатувати, що в шарі ґрунту 0-10 см спостерігалося 

перевищення ГДК у майже у 2 рази, а у більш глибоких шарах у 1,4-1,5 рази 

[226]. В едафотопах свіженамитого плесу хвостосховища ПівнГЗК уміст 

рухомих форм даного елементу в шарі ґрунту 0-10 см був на 20% вищим, ніж 

у чорноземі звичайному, а на глибині 10-20 і 20-30 см зростав у 3,5-3,6 разів. 

Важкі метали, зокрема плюмбум, характеризуються перемінною 

валентністю, низькою розчинністю їхніх гідроокисів, високою здатністю 

утворювати комплексні сполуки і природною катіонною здатністю [58]. Наші 

дослідження показали, що найменшим умістом рухомих форм плюмбуму в 

усіх шарах ґрунту характеризувався чорнозем звичайний. Тоді як в 
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техноземах промислових майданчиків біля вантажної прохідної 

Криворізького сурикового заводу вміст рухомих форм елементу в 

поверхневому шарі був  у 5,7 разів вищим, ніж у зональному ґрунті, а в більш 

глибоких горизонтах його кількість збільшувалася у 3,1-4,5 разів. Також 

необхідно констатувати, що уміст рухомих форм плюмбуму на даній ділянці 

майже дорівнював ГДК для ґрунтів [194, 226]. Тоді як в едафотопах 

санітарно-захисної зони підприємства вміст рухомих форм даного металу в 

шарі ґрунту 0-10 см підвищувався у 3,7 разів порівняно з контролем, а в 

шарах 10-20 см і 20-30 см – на 30-40%.  

У техноземах промислових майданчиків ПівнГЗК уміст рухомих форм 

плюмбуму був достатньо високим. Так, на РЗФ-1 у поверхневому шарі 

ґрунту кількість рухомих форм елементу була на 30% вищою порівняно з 

природним ґрунтом, а в більш глибоких шарах збільшувалася у 2,6-2,8 разів. 

В едафотопах свіженамитого плесу хвостосховища кількість рухомих форм 

металу в шарі ґрунту 0-10 см зростала у 3,2 рази порівняно з чорноземом 

звичайним, тоді як в шарі 10-20 підвищувалася у 4,5 рази, а в шарі 20-30 см – 

у 1,8 разів.  

Отримані результати свідчать, що в ґрунтах промислових майданчиків 

підприємств спостерігається збільшення рухомих форм кадмію порівняно з 

чорноземом звичайним (табл. 3.1), які є потенційно небезпечними для живих 

організмів. Так, найменша кількість рухомих форм даного елемента була 

характерна для чорнозему звичайного. В техноземах промислової зони біля 

вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу вміст рухомих форм 

кадмію в шарі ґрунту 0-10 см збільшувався у 9,8 разів порівняно з зональним 

ґрунтом, а на глибині 10-20 і 20-30 см кількість елементу була більшою у 5,6-

12,3 рази. У ґрунтах санітарно-захисної зони заводу вміст рухомих форм 

елементу в поверхневому шарі був у 6,6 разів вищим, ніж у чорноземі 

звичайному, а в більш глибоких шарах – у 3,7-4,8 разів. 

 В едафотопах ПівнГЗК кількість рухомих форм такого небезпечного 

елемента як кадмій була досить високою. Так, в техноземах РЗФ-1 ПівнГЗК 
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уміст рухомих форм кадмію в шарі ґрунту 0-10 см був у 5,6 разів вищим, ніж 

у природному ґрунті, а в шарах 10-20 і 20-30 см – у 2-5,5 рази. Тоді як в 

техноземах свіженамитого плесу хвостосховища кількість рухомих форм 

даного елементу в поверхневих шарах ґрунту зростала на 20% порівняно з 

зональним ґрунтом, а в шарі 20-30 була на 10% меншою. 

Аналіз отриманих даних щодо умісту рухомих форм купруму свідчать, 

що найменша їх кількість спостерігалась у зональному ґрунті (табл.3.1).  

Найбільша кількість рухомих форм даного елементу була характерна для 

техноземів Криворізького сурикового заводу. Так, в едафотопах біля 

вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу зафіксоване 

збільшення кількості рухомих сполук купруму в поверхневому шарі ґрунту 

була у 66,5 разів порівняно з чорноземом звичайним, а в горизонтах 10-20 і 

20-30 см їх кількість підвищувалася в 27 разів. У ґрунтах санітарно-захисної 

зони заводу кількість рухомих форм даного елементу в поверхневому шарі 

ґрунту була в 34 рази більшою, ніж у природному ґрунті, а в більш глибоких 

шарах – у 24-26 разів.  

У техноземах РЗФ-1 відмічалося збільшення рухомих форм купруму в 

шарі ґрунту 0-10 см у 6,8 разів порівняно з чорноземом звичайним, а в більш 

глибоких горизонтах – у 5,1-3,3 рази. Тоді як в едафотопах свіженамитого 

плесу хвостосховища ПівнГЗК кількість рухомих сполук даного елементу 

була в поверхневому шарі ґрунту в 3,7 разів вищою, ніж у зональному ґрунті, 

а на глибині 10-20 і 20-30 см підвищувалася на 30-40%. 

Обговорюючи дані щодо умісту рухових форм нікелю, необхідно 

зазначити, що найменша їх кількість була притаманна для чорнозему 

звичайного (табл. 3.1). Для даного елементу найбільш небезпечне  

перевищення рівня рухомих сполук у ґрунті відносно умовного контролю 

спостерігалося в промисловій зоні біля вантажної прохідної Криворізького 

сурикового заводу (у 9 разів). У санітарно-захисній зоні підприємства його 

уміст у поверхневих шарах становив 2,29 мг/кг ґрунту, що більше за кількість 

у чорноземі звичайному у 2,4 рази. 
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На моніторингових ділянках РЗФ-1 і свіженамитий плес 

хвостосховища ПвнГЗК кількість рухомих сполук нікелю в шарі ґрунту 0-10 

см була у 1,6-1,9 разів більшою, ніж у чорноземі звичайному, а в більш 

глибоких шарах ґрунту збільшувалася на 10-15%.  

Також необхідно відмітити, що в техноземах РЗФ-1 та хвостосховища 

ПівнГЗК частка рухомих форм цинку, плюмбуму і кадмію, (які є 

небезпечними для мікроорганізмів, рослин, тварин і людей)  від валових у 

порівнянні з умовним контролем підвищувалась до 2,1; 5,9 і 9,4 разів, а 

купруму і нікелю – до 2,8 і 18,2 разів, відповідно. Тоді як в едафотопах 

санітарно-захисної зони ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ частка 

рухомих форм  цинку, кадмію і нікелю зростала лише до 1,2; 1,7 і 5,2 разів, 

відповідно (табл. 3.1). 

Враховуючи суттєве перевищення умісту як валових, так і рухомих 

форм важких металів в ґрунтах моніторингових ділянок біля вантажної 

прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖, РЗФ-1 та хвостосховища 

ПівнГЗК у порівнянні з санітарно-захисною зоною заводу перші віднесені до 

зон сильного рівня забруднення, тоді як остання – слабкого. Необхідно також 

зазначити, що актуальна кислотність поверхневих шарів ґрунтів зон сильного 

рівня забруднення знаходилась у межах 5,5-6,7, що збільшує небезпеку 

міграції полютантів за трофічними ланцюгами (рослини, тварини і людина) 

та залучення їх до активного колообігу в техногенних ландшафтах. 

Отже, в едафотопах зон сильного забруднення (біля вантажної 

прохідної Криворізького сурикового заводу, РЗФ-1, свіженамитого плесу 

хвостосховища ПівнГЗК) спостерігається підвищення валових сполук цинку 

– у 1,6-5,5; плюмбуму – у 2,3-18,8; кадмію – у 3,2-4,7; купруму – у 8,4 разів 

порівняно з чорноземом звичайним. Кількість рухомих форм феруму 

перевищувала – у 310; цинку – 4,3-6,5; плюмбуму – 3,2-5,7; кадмію – у 5,6-

9,8; купруму – у 6,8-66,5 і нікелю – у 9 разів їх вміст у зональному ґрунті. 
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3.2 Чисельність мікроміцетів  

 

Забруднення ґрунтів сполуками важких металів призводить до 

перебудови структурно-функціональної організації мікробоценозів [41, 331]. 

При цьому змінюється кількісний склад мікроорганізмів, зокрема ґрунтових 

мікроскопічних грибів, які беруть активну участь у підтриманні гомеостазу 

ґрунту [35,  102, 127]. 

Наші дослідження показали, що для мікроміцетів теж притаманні не 

тільки зміни їх чисельності впродовж року, але і залежність від рівня 

антропогенного навантаження на ґрунт. Так, навесні найбільша кількість 

ґрунтових мікроскопічних грибів спостерігалась у чорноземі звичайному 

(табл. 3.2). У зразках ґрунту, відібраних в зоні сильного забруднення біля 

вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу, найбільша 

чисельність спостерігалася в шарі ґрунту 20-30 см тоді як в поверхневому 

шарі (0-10 см) їх було на 75% менше. Це можна пояснити тим, що більша 

кількість промислових викидів, зокрема сполук важких металів, аерогенно 

потрапляє у верхні шари ґрунту, тоді як униз за ґрунтовим профілем їх 

кількість знижується. Так, на даній ділянці уміст цинку, кадмію, плюмбуму і 

купруму перевищував у 4,6 і 6,5, 11 і 17,3 разів фоновий рівень для ґрунтів 

області [246]. В едафотопах даної ділянки в шарі ґрунту 0-10 см кількість 

мікроскопічних грибів була у 4-5 разів нижчою, а в шарах 10-20 і 20-30 см їх 

чисельність знижувалась у 1,5-2 та у 1,3-1,4 рази порівняно з зональним 

ґрунтом. В зразках ґрунту санітарно-захисної зони заводу найбільша 

чисельність мікроміцетів відмічена на глибині 0-10 см, тоді як  в шарі ґрунту 

20-30 см вона зменшувалася в 2 рази. У поверхневому шарі ґрунту санітарно-

захисної зони заводу їх кількість була в 2,5 рази більшою, ніж біля вантажної 

прохідної, та в 1,8-2 рази нижчою, ніж у природному ґрунті, що може 

свідчити про менший рівень забруднення цієї ділянки. 

У техноземах зони сильного  забруднення біля складу готової продукції 

РЗФ-1 ПівнГЗК спостерігалося досить значне зменшення їх кількості  
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Таблиця 3.2  

Чисельність мікроміцетів у техноземах у порівнянні з чорноземом 

звичайним, тис. КУО/г сухого ґрунту 

Варіант M±m 

 

V,% % до 

контролю 

Tst 

1 2 3 4 5 

Весна  

Середовище Чапека 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 509,3 ± 3,6 16,9 – – 

10-20 см 247,8±15,6 10,1 – – 

20-30 см 223,4±4,3 4,3 – – 

 Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 108,8±10,1 20,8 22,6 19,74 

10-20 см 158,2±15,5 21,9 45,5 8,60 

20-30 см 197,8±19,3  5,6 81,0 6,80 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 269,4±8,3 6,9 56,0 11,77 

10-20 см 195,3±8,8 10,1 56,2 8,49 

20-30 см 132,9±8,3 8,3 59,2 13,86 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 49,9±5,0 22,8 10,4 25,80 

10-20 см 95,1±4,9 11,6 27,4 23,16 

20-30 см 123,9±3,2 5,8 55,5 21,99 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 1,83±0,2 24,8 0,4 13,16 

10-20 см 6,46±0,2 10,1 3,6 16,59 

20-30 см 8,89±0,8 20,4 5,5 8,95 

Картопляно-глюкозний агар 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 516,4±26,3 11,4 – – 

10-20 см 399,9±7,0 3,9 – – 

20-30 см 249,4±14,1 12,7 – – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 91,9±8,2 20,0 17,8 15,37 

10-20 см 181,0±14,7 18,7 42,9 14,26 

20-30 см 191,0±4,4 5,3 76,6 3,94 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 240,7±9,5 8,8 46,6 9,84 

10-20 см 188,2±5,2 6,3 47,1 24,03 

20-30 см 90,4±4,1 10,2 36,3 10,79 

РЗФ-1 ПівнГЗК 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

0-10 см 52,0±3,2 14,1 10,1 17,48 

10-20 см 103,0±8,7 19,0 25,8 14,88, 

20-30 см 142,4±7,6 12,1 57,1 13,62 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 2,44±0,2 22,8 0,5 22,64 

10-20 см 6,22±0,4 16,1 2,8 12,69 

20-30 см 8,89±0,9 23,6 4,3 11,80 

Сусло-агар 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 426,0±12,7 6,7 – – 

10-20 см 308,1±2,5 1,9 – – 

20-30 см 238,6±9,7 9,1 – – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 104,0±6,1 13,3 24,4 22,69 

10-20 см 149,3±2,7 4,1 48,4 42,53 

20-30 см 164,8±6,8 9,2 69,1 6,22 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 260,8±10,5 9,0 61,2 9,98 

10-20 см 174,1±5,7 7,4 56,5 21,28 

20-30 см 147,8±7,4 11,3 61,9 7,43 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 35,3±2,5 16,1 8,3 29,97 

10-20 см 84,5±5,2 14,0 27,4 38,12 

20-30 см 123,9±10,7 19,3 52,0 7,93 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 1,83±0,2 24,8 0,3 22,67 

10-20 см 6,22±0,4 16,1 2,8 12,69 

20-30 см 8,89±0,6 16,7 4,3 11,81 

Літо 

Середовище Чапека 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 480,9±15,9 7,4 – – 

10-20 см 182,0 ± 10,5 14,2 – – 

20-30 см 162,4 ± 17,1 23,0 – – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 78,1 ± 6,2 17,8 15,3 11,04 

10-20 см 125,5 ± 6,1 11,0 69,0 4,61 

20-30 см 141,2 ± 8,1 12,9 87,0 1,12 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 173,5 ± 10,0 13,0 34,0 8,43 

10-20 см 132,6 ± 11,8 19,9 72,9 3,11 



 79 

Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

20-30 см 114,3 ± 5,6 11,1 70,4 4,66 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 21,9 ± 2,4 24,8 4,3 12,61 

10-20 см 34,1 ± 3,6 23,6 18,8 12,27 

20-30 см 59,6 ± 5,6 21,7 36,7 11,54 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 1,24±0,2 24,8 0,2 13,17 

10-20 см 4,71±0,3 15,2 2,6 16,75 

20-30 см 5,79±0,4 16,0 3,6 9,14 

Картопляно-глюкозний агар 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 396,3±6,4 3,6 – – 

10-20 см 221,3±16,9 17,1 – – 

20-30 см 205,4±16,6 18,1 – – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 70,8±8,1 25,6 17,9 31,45 

10-20 см 171,6±14,3 18,3 81,8 3,79 

20-30 см 180,9±4,4 21,8 96,3 2,30 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 191,1±9,2 10,8 48,2 18,22 

10-20 см 155,6±12,3 17,8 70,3 3,13 

20-30 см 60,9±4,7 17,4 29,7 8,35 

РЗФ-1  ПівнГЗК 

0-10 см 29,2±2,9 22,8 7,4 51,73 

10-20 см 43,2±4,2 22,0 19,5 45,74 

20-30 см 50,4±4,5 20,3 24,5 43,77 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 1,24±0,2 22,8 0,2 22,69 

10-20 см 4,45±0,3 16,1 2,0 12,79 

20-30 см 5,99±0,3 14,4 2,9 11,99 

Сусло-агар 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 382,2±11,6 6,8 – – 

10-20 см 209,0±20,2 21,5 – – 

20-30 см 109,8±12,1 24,8 – – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 77,9±5,9 15,2 23,0 22,45 

10-20 см 91,7±8,1 20,0 43,9 5,38 

20-30 см 102,7±4,0 8,8 93,5 0,56 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 183,6±5,4 7,8 48,0 14,93 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

10-20 см 130,1±14,7 25,4 62,2 3,15 

20-30 см 99,0±6,2 14,0 90,2 0,79 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 21,9±2,4 24,8 5,7 30,24 

10-20 см 27,3±2,7 22,8 13,1 18,91 

20-30 см 41,2±4,5 24,8 37,5 5,27 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 1,24±0,2 29,1 0,3 32,67 

10-20 см 4,45±0,3 16,1 2,1 10,12 

20-30 см 5,79±0,4 16,0 5,3 8,54 

Осінь 

Середовище Чапека 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 500,5±7,2 3,2 – – 

10-20 см 238,3±10,7 8,1 – – 

20-30 см 216,3±8,9 8,8 – – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 81,4±7,6 21,0 16,3 39,72 

10-20 см 157,8±10,2 14,6 52,9 9,43 

20-30 см 171,8±12,0 15,7 75,8 3,65 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 213,1±11,9 12,5 42,6 20,60 

10-20 см 172,0±17,7 23,1 57,7 6,07 

20-30 см 122,0±8,6 15,8 53,8 8,43 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 42,8±3,8 19,9 8,6 55,87 

10-20 см 64,6±2,0 7,2 21,7 21,26 

20-30 см 80,1±4,2 11,8 35,3 14,83 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 1,44±0,2 29,1 0,3 13,17 

10-20 см 5,50±0,2 10,6 3,0 16,68 

20-30 см 6,20±0,3 11,8 3,8 9,11 

Картопляно-глюкозний агар 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 450,2±15,2 7,6 – – 

10-20 см 269,4±10,2 8,5 – – 

20-30 см 215,7±8,9 9,3 – – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 89,3±7,6 19,2 19,9 21,18 

10-20 см 179,3±12,5 15,6 66,5 5,57 

20-30 см 189,3±8,2 9,8 87,8 2,17 
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Продовження таблиці 3.2 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 231,6±12,1 11,7 51,4 11,23 

10-20 см 181,3±7.8 9,7 67,3 6,83 

20-30 см 85,1±6,9 18,1 39,5 11,55 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 30,5±3,2 23,6 6,8 26,97 

10-20 см 60,4±3,9 14,4 22,4 19,13 

20-30 см 90,6±4,2 10,4 42,0 12,65 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 1,65±0,2 24,2 0,3 22,8 

10-20 см 5,76±0,3 12,4 2,6 12,72 

20-30 см 6,61±0,4 14,0 3,2 11,95 

Сусло-агар 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 383,3±5,4 3,1 – – 

10-20 см 276,1±6,4 5,3 – – 

20-30 см 180,5±8,2 10,2 – – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 89,1±4,9 13,5 21,2 41,36 

10-20 см 131,5±7,5 12,9 47,6 11,79 

20-30 см 151,9±4,6 6,9 84,2 3,02 

  Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 223,3±5,1 6,3 48,3 26,50 

10-20 см 144,1±5,9 9,2 52,2 15,01 

20-30 см 101,3±6,7 14,8 56,1 7,45 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 30,4±2,4 22,8 6,4 60,36 

10-20 см 52,1±4,6 20,0 18,9 28,02 

20-30 см 88,5±2,5 6,5 49,1 10,65 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 1,65±0,2 24,2 0,4 32,63 

10-20 см 5,76±0,3 12,4 2,8 10,06 

20-30 см 6,82±0,2 8,3 6,2 8,46 
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 (до 10 разів) в поверхневих шарах ґрунту порівняно з чорноземом 

звичайним, тоді як на глибині 20-30 см вона зросла майже вдвічі. Зазначене 

свідчить про значний рівень забруднення ґрунтів промисловими викидами і 

добре узгоджується з підвищенням у 30, 4,3, 3,2, 6,5 і 6,8 разів вмісту 

рухомих форм феруму, цинку, плюмбуму, кадмію і купруму, відповідно в 

порівнянні з чорноземом звичайним. У едафотопах зони сильного 

забруднення проммайданчика свіженамитий плес хвостосховща ПівнГЗК 

встановлено найсуттєвіше зниження чисельності мікроміцетів в усіх шарах 

ґрунту. Так, у шарі ґрунту 0-10 см кількість мікроскопічних грибів 

знижувалася більш, ніж у 100 разів, тоді як в більш глибоких шарах вона 

зменшувалася у 25-50 разів. Установлений факт може мати декілька 

пояснень. По-перше, техноземи хвостосховища утворюються в процесі 

подрібнення майже стерильної рудної породи піднятої з глибини 400-600 м 

та намиву на поверхню хвостосховища [16]. Зрозуміло, що за цей короткий 

час у техноземах лише починається стадія заселення субстрату 

мікроорганізмами та формування мікробоценозу [204]. По-друге, такі ґрунти 

мають незначний вміст доступних для мікроорганізмів елементів 

мінерального живлення, проте уміст рухомих форм феруму, цинку, 

плюмбуму, кадмію і купруму був у 310, 3,6, 4,5; 2,1; 4,4 рази більшим, ніж у 

чорноземі звичайному. 

Отримані дані також певною мірою узгоджуються із результатами 

досліджень чисельності мікроскопічних грибів в едафотопах під впливом 

викидів інших промислових підприємств. Так, М.В.Корнєйковою показано, 

що в техноземах Кандалакшського алюмінієвого заводу в зоні сильного 

забруднення чисельність мікроміцетів знижувалася у 5-7 разів порівняно з 

умовним контролем [103]. За дослідженнями Т.А.Головіної в ґрунтах 

Челябінського міського бору, який знаходиться під постійним впливом 

викидів підприємства кольорової металургії, чисельність мікроміцетів не 

перевищувала 40 КУО тис/г сухого ґрунту [30]. В техноземах Нікопольського 

феросплавного заводу в зоні сильного забруднення кількість мікроміцетів 
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була в 3-5 разів меншою, ніж у чорноземі звичайному, що показано в роботі 

В.М.Гришка [37]. Чисельність мікроміцетів в епіцентрі забруднення  

коксохімічного виробництва ―Северсталь‖ та у 5- кілометровій зоні від 

підприємства істотно не відрізнялась і складала 175 і 181 тис. КУО/г сухого 

ґрунту, тоді як на відстані 75 км вона збільшувалася у 2 рази [77]. 

Улітку з погіршенням гідротермічного режиму регіону (підвищенням 

температури ґрунтових шарів до 25-30ºС і зниженням вологості ґрунту до 10-

15%) спостерігалося деяке зниження чисельності мікроскопічних грибів на 

всіх ділянках (табл. 3.2). Так, в чорноземі звичайному спостерігалося 

зниження (до 10%) кількості ґрунтових мікроскопічних грибів порівняно з 

весною. В техноземах зони сильного забруднення біля вантажної прохідної 

Криворізького сурикового заводу чисельність мікроміцетів була в 1,3 рази 

меншою, ніж навесні. В ґрунтах санітарно-захисної зони підприємства їх 

кількість зменшувалася на 15% порівняно з весною. В едафотопах зон 

сильного забруднення промислових майданчиків ПівнГЗК чисельність 

мікроскопічних грибів була на 20-30% нижчою, ніж навесні. 

Восени з настанням більш сприятливих погодних умов чисельність 

мікроміцетів підвищувалася на всіх моніторингових ділянках (табл. 3.2). В 

чорноземі звичайному спостерігалося збільшення в 1,2 рази чисельності 

мікроміцетів порівняно з літом, але вона все одно була на 10% меншою, ніж 

навесні. В техноземах зони сильного забруднення біля вантажної прохідної 

Криворізького сурикового заводу кількість мікроміцетів була на 10% 

більшою, ніж улітку та в 1,2 рази меншою порівняно з весною. В едафотопах 

санітарно-захисної зони заводу спостерігалося збільшення їх чисельності у 

1,2 рази порівняно з літом, але вона все одно була у 1,3 рази меншою, ніж 

навесні. В ґрунтах зон сильного забруднення проммайданчиків РЗФ-1 та 

свіженамитого плесу хвостосховища ПівнГЗК чисельність мікроскопічних 

грибів була на 10-20%  більшою порівняно з літом та  у 1,2-1,7 разів меншою 

порівняно з весною. Схожі дані отримані D. Peсiulytе і співавт., ними 

встановлено, що на відстані від 0,7 до 15 км від промислової зони (м. Канаус, 
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республіка Літва) чисельність мікроміцетів восени була у 2 рази меншою, 

ніж весною [317]. 

Проведений кореляційний аналіз показав, що зменшення чисельності 

мікроскопічних грибів в зонах сильного забруднення біля вантажної 

прохідної Криворізького сурикового заводу і РЗФ-1 пов’язано із 

підвищенням вмісту важких металів в ґрунтах зазначених моніторингових 

ділянок, про що свідчать високі від’ємні значення коефіцієнтів кореляції 

(табл.3.3).  Так, в зонах сильного забруднення біля вантажної прохідної 

Криворізького сурикового заводу і РЗФ-1 встановлена висока кореляційна 

залежність між кількістю мікроміцетів і валовим вмістом феруму (r=-0,93).   

Таблиця. 3.3 

Дані кореляційного аналізу між чисельністю мікроміцетів і валовим 

умістом важких металів у ґрунті 

Елемент Рівень забруднення 

Чорнозем звичайний Біля вантажної 

прохідної сурикового 

заводу 

РЗФ-1 

R±mr    a  . 

b 

R±mr    a  . 

b 

R±mr    a  . 

b 

Ферум +0,43±0,13 -53236,6 

303,0 

-0,93±0,14* 25911,6 

-62,40 

-0,93±0,18* 34366 

-11,93 

Цинк -0,44±0,14 204,64 

-0,29 

-0,91±0,16* 430,48 

-1,09 

-0,91±0,16* 111,6 

-0,45 

Плюмбум -0,40±0,14 111,39 

-0,18 

-0,95±0,12* 235,73 

-0,64 

-0,88±0,18* 17,95 

-0,15 

Кадмій -0,18±0,03 1,68 

-0,001 

-0,92±0,15* 6,04 

-0,01 

-0,97±0,09* 4,50 

-0,03 

Купрум -0,24±0,04 26,59 

-0,01 

-0,94±0,13* 235,25 

-1,10 

-0,69±0,17* 7,72 

-0,01 

Нікель +0,61±0,12 6,29 

0,04 

-0,93±0,14* 43,43 

0,10 

-0,65±0,13 4,34 

-0,01 

Примітка: *- достовірно при 95%; значення коефіцієнтів а і b у регресійному 

рівнянні у=а+ bх. 

Високий зворотній ступінь сполученості спостерігається між чисельністю 

ґрунтових мікроскопічних грибів і металами які належать до І класу 

небезпечних елементів – кадмію, цинку і плюмбуму, значення коефіцієнтів 

кореляції знаходились у межах від r=-0,88 до  r=-0,97. Сила зв’язку між 

кількістю мікроскопічних грибів і валовим умістом купруму і нікелю була 
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високою (r=-0,93-0,94) в зоні сильного забруднення біля вантажної прохідної 

Криворізького сурикового заводу та середньою (r=-0,69-0,65) на РЗФ-1. Тоді 

як у чорноземі звичайному відмічається низька залежність між чисельністю 

мікроскопічних грибів і вмістом валових сполук феруму, цинку, плюмбуму, 

кадмію і купруму була слабкою (від r= -0,18 до r=+0,43) і лише для валового 

умісту нікелю вона була середнього ступеню (r=+0,61). 

Таблиця. 3.4 

Дані кореляційного аналізу між чисельністю мікроміцетів і умістом 

рухомих форм важких металів у ґрунті 

Елемент Рівень забруднення 

Чорнозем звичайний Біля вантажної 

прохідної 

сурикового заводу 

РЗФ-1 

R±mr    a  . 

b 

R±mr    a  . 

b 

R±mr    a  . 

b 

Ферум -0,45±0,14 75,49 

-0,10 

-0,87±0,19* 342,35 

-1,08 

-0,52±0,12 734,71 

-3,18 

Цинк -0,18±0,04 22,57 

-0,01 

-0,92±0,15* 89,95 

-0,28 

-0,97±0,09* 46,83 

-0,11 

Плюмбум -0,46±0,13 3,74 

-0,005 

-0,94±0,13* 9,04 

-0,03 

-0,95±0,12* 5,33 

-0,02 

Кадмій -0,34±0,14 0,97 

-0,001 

-0,79±0,13* 3,01 

-0,01 

-0,97±0,08* 1,93 

-0,01 

Купрум -0,44±0,12 9,36 

-0,01 

-0,91±0,15* 33,49 

-0,13 

-0,86±0,19* 2,79 

-0,01 

Нікель -0,43±0,13 1,72 

-0,002 

-0,92±0,15* 12,36 

-0,04 

-0,88±0,18* 1,92 

-0,005 

Примітка: *- достовірно при 95%; значення коефіцієнтів а і b у регресійному 

рівнянні у=а+ bх. 

Аналогічна тенденція також відзначена на вище зазначених 

моніторингових ділянках між чисельністю мікроскопічних грибів і вмістом  

рухомих форм важких металів в едафотопах (табл. 3.4). Так,  в зоні сильного 

забруднення Криворізького сурикового заводу отримані високі від’ємні 

значення коефіцієнту кореляції (r=-0,87) між кількістю мікроміцетів і 

умістом рухомих форм феруму, середні значення даного показника (r=-0,51) 

були відмічені на РЗФ-1. Висока сила зв’язку спостерігалась між чисельністю 

мікроміцетів і вмістом рухомих форм кадмію, цинку і плюмбуму (від r= -0,79 
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до r=-0,97). Також наявність зворотного зв’язку високого ступеня в зонах 

сильного забруднення біля вантажної прохідної Криворізького сурикового 

заводу і РЗФ-1відзначено між кількістю мікроскопічних грибів і умістом 

рухомих купруму і нікелю, значення коефіцієнтів кореляції були у межах від 

r=-0,86 до r=-0,82. Водночас у природному ґрунті відмічений слабкий 

корелятивний зв’язок зворотного ступеню (від r= -0,18 до r=+0,45).  

Таким чином, найбільша кількість мікроміцетів у ґрунтах 

моніторингових ділянок спостерігалася весною, восени вона була дещо 

меншою, ніж навесні, а найменшою чисельність мікроскопічних грибів була 

влітку. Також відмічалося зниження кількості ґрунтових мікроміцетів у 

поверхневому шарі ґрунту у 4-5 разів у зоні сильного забруднення 

Криворізького сурикового заводу та у 10 разів на РЗФ-1 порівняно з 

чорноземом звичайним. Найсуттєвіше зниження їх чисельності в усіх шарах 

ґрунту встановлено в техноземах  зони сильного забруднення свіженамитого 

плесу ПівнГЗК. 

 

3.3 Біомаса грибного міцелію і спор  

 

Кількісний вміст грибів в едафотопах неможливо характеризувати лише 

по кількості колоній, які виростають на живильному середовищі, тому що 

вони є великою гетерогенною як в таксономічному, так і у фізіологічному 

відношенні групою організмів [73, 270, 315].  Згідно даних літератури, в 

чорноземах чисельність мікроміцетів досить висока, довжина грибного 

міцелію виміряється десятками, сотнями метрів, а його біомаса складає сотні 

долі міліграма, проте він має значний запас спор [151, 156].  Наприклад, 

Т.Г.Мірчинк і Л.Н.Степановою показано, що верхніх шарах чорнозему 

звичайного довжина грибного міцелію коливалася від 70,91 до 120,5 м/г, а 

його біомаса  – від 0,34 до 120 мг/г, тоді як біомаса спор складала 0,24 мг/г 

[154]. 
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 Відомо, що в техногенно-порушених ґрунтах поряд зі зниженням 

чисельності мікроміцетів, також зменшується кількість та біомаса спор і 

міцелію, а також довжина останнього [66, 132]. Про високий рівень 

забруднення сполуками важких металів едафотопів промислових 

майданчиків гірничозбагачувального комбінату та хімічного підприємства 

свідчить зменшення довжини грибного міцелію та його біомаси, а також 

кількості спор та їх біомаси.  

Таблиця 3.5 

Довжина і біомаса грибного міцелію у техноземах порівняно з 

чорноземом звичайним 

Варіант Довжина грибного міцелію 

(м/г) 

Біомаса грибного міцелію 

(мг/г) 

M±m % 

к контролю 

M±m % 

к контролю 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 158,19±2,41 – 0,32±0,02 – 

10-20 см 128,03±2,18 – 0,26±0,05 – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 58,51±0,48* 37,0 0,12±0,002* 37,0 

10-20 см 66,33±0,48* 51,8 0,13±0,002* 51,8 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 127,47±1,25* 80,6 0,26±0,007* 80,6 

10-20 см 114,06±1,7* 89,1 0,23±0,003* 89,1 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 36,9±0,2* 23,3 0,07±0,001* 23,3 

10-20 см 46,88±1,51* 36,6 0,09±0,009* 36,6 

Примітка: *- різниця достовірна відносно контролю, р<0,05 

 Наші дослідження показали (табл. 3.5), що найбільшою довжина 

грибного міцелію була характерна для чорнозему звичайного. Найменшою 

вона була в зоні сильного забруднення на промисловому майданчику РЗФ-1. 

Так, в шарі ґрунту 0-10 см вона знижувалася у 4,2 рази, а в шарі 10-20 см у 

2,7 рази порівняно з природним ґрунтом. У техноземах зони сильного 

забруднення біля вантажної Криворізького сурикового заводу довжина 

грибного міцелію у поверхневому шарі  ґрунту зменшувалася в 2,7 разів, а на 

глибині 10-20 см в 1,9 разів, тоді як в ґрунтах санітарно-захисної зони заводу 
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вона знижувалася на глибині 0-10 см у 1,2 рази, тоді як в шарі ґрунту 10-20 

см його довжина була на 10% меншою, ніж у зональному ґрунті.  

Визначення біомаси грибного міцелію показало, що найбільшою вона 

була на контрольній ділянці (табл. 3.5).  Найменша біомаса грибного міцелію 

була  характерна для техноземів зони сильного забруднення РЗФ-1 ПівнГЗК. 

Так, в поверхневому шарі ґрунту вони зменшувалася у 4,5 рази, а на глибіні 

10-20 см у 2,8 разів, порівняно з контрольною ділянкою. В ґрунтах зони 

сильного забруднення біля вантажної Криворізького сурикового заводу на 

глибині 0-10 см вона знижувалася в 2,6 разів, а в шарі 10-20 см на 30%. В 

едафотопах санітарно-захисної зони Криворізького сурикового заводу 

біомаса  грибного міцелію зменшувалася в поверхневому шарі ґрунту в 1,4 

рази, тоді як на глибині 10-20 см вона була в 1,7 рази меншою, ніж у 

чорноземі звичайному.   

Таблиця 3.6 

Кількість та біомаса спор мікроміцетів у техноземах порівняно з 

чорноземом звичайним 

Варіант Кількість спор (кл/г) Біомаса спор (мг/г) 

M±m % 

к контролю 

M±m % 

к контролю 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 263,3±1,1 – 0,21±0,008 – 

10-20 см 240,3±3,9 – 0,14±0,006 – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 62,6±2,91* 23,8 0,02±0,001* 11,0 

10-20 см 83,1±6,13* 34,6 0,05±0,005* 40,0 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

0-10 см 167,2±1,87* 63,5 0,12±0,01* 57,4 

10-20 см 145,8±4,52* 60,7 0,08±0,004* 57,8 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 33,9±0,31* 12,9 0,01±0,002* 7,4 

10-20 см 52,9±1,04* 22,0 0,02±0,002* 15,6 

Примітка: *- різниця достовірна відносно контролю, р<0,05 

Найвищою кількістю спор характеризувався зональний ґрунт (табл. 3.6). 

Тоді як в едафотопах промислового майданчика РЗФ-1 їх кількість 

знижувалася у 7,7 разів в шарі ґрунту 0-10 см, а в шарі 10-20 см у 4,5 рази, 
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порівняно з природним ґрунтом. У техноземах  зони сильного забруднення 

біля вантажної Криворізького сурикового заводу в поверхневому шарі 

кількість спор зменшувалася у 4,2 рази, а на глибині 10-20 см у 2,8 разів, тоді 

як в едафотопах санітарно-захисної зони заводу їх кількість була на глибині 

0-10 см у 1,5 рази, а в шарі 10-20 у 1,6 разів меншою, ніж у чорноземі 

звичайному. 

Найбільшою біомаса спор мікроскопічних грибів була у природному 

ґрунті, тоді як найменшою вона була в едафотопах зони сильного 

забруднення  РЗФ-1 ПівнГЗК (табл. 3.6). Так, у поверхневому шарі ґрунту  

РЗФ-1 вона знижувалася більш, ніж у 20 разів, а на глибині 10-20 см у 7 разів, 

порівняно з зональним ґрунтом. У техноземах зони сильного забруднення 

біля вантажної Криворізького сурикового заводу на глибині 0-10 см біомаса 

спор була у 10,5 рази, а в шарі 10-20 см у 4,6 разів меншою, ніж у контролі. В 

едафотопах санітарно-захисної зони заводу біомаса спор знижувалася  у  всіх 

шарах ґрунту в 1,7 разів порівняно з чорноземом звичайним. 

 Отримані нами результати узгоджуються з даними літератури. Згідно 

даних Е.Г.Кузнецової і співавт. у ґрунтах, які знаходяться біля породного 

відвалу шахти ―Воркутинська‖, довжина грибного міцелію знижується у 5 

разів, його біомаса – у 3 рази, а кількість спор у 8 разів порівняно з фоновою 

ділянкою [110]. В едафотопах Кандалакшського алюмінієвого заводу в зоні 

сильного забруднення довжина грибного міцелію була у 1,5 рази, а його 

біомаса – у 1,4 рази меншою, ніж на помірно забрудненій ділянці [103]. 

Проведений кореляційний аналіз підтверджує, що високий уміст 

сполук важких металів в техноземах зон сильного забруднення значно 

зменшує довжину грибного міцелію, на що вказує зворотній середній та 

високий рівень сполученості в техноземах зон сильного забруднення  

(табл.3.7). Так, в зонах сильного забруднення сурикового заводу і Північного 

гірничозбагачувального комбінату спостерігається висока від’ємна 

залежність між довжиною грибного міцелію і валовим умістом феруму (r=-

0,92). Сила зв’язку між довжиною грибного міцелію і валовим умістом цинку 
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Таблиця. 3.7 

Дані кореляційного аналізу між довжиною грибного міцелію і  валовим 

умістом важких металів у ґрунті 

Елемент Чорнозем звичайний   Зони сильного забруднення 

сурик      сурикового заводу і ПівнГЗК 

R±mr R±mr 

Ферум +0,54±0,09 -0,92±0,16* 

Цинк -0,60±0,11* -0,81±0,24* 

Плюмбум -0,59±0,13 -0,62±0,12 

Кадмій -0,35±0,08 -0,69±0,10 

Купрум -0,39±0,08 -0,60±0,11* 

Нікель +0,76±0,17* -0,84±0,22* 

Примітка: *- достовірно при 95% 

 

була високою (r=-0,81) та середньою між валовим умістом плюмбуму і 

кадмію (r=-0,62-0,69). Схожі дані кореляційного  аналізу отримані між 

довжиною грибного міцелію і валовим умістом купруму і цинку. Тоді як у 

зональному ґрунті відмічався низький та середній ступінь сполученості між 

довжиною грибного міцелію і валовим умістом важких металів. 

Таблиця. 3.8 

Дані кореляційного аналізу між довжиною грибного міцелію і  умістом 

рухомих форм важких металів у ґрунті 

Елемент Чорнозем звичайний   Зони сильного забруднення 

сурик      сурикового заводу і ПівнГЗК 

R±mr R±mr 

Ферум -0,64±0,10* -0,76±0,17* 

Цинк -0,36±0,05 -0,59±0,18 

Плюмбум -0,62±0,12 -0,97±0,10* 

Кадмій -0,45±0,16 -0,67±0,10 

Купрум -0,68±0,10 -0,80±0,24 

Нікель -0,77±0,26* -0,81±0,24* 

Примітка: *- достовірно при 95% 

Подібні результати кореляційного аналізу отримані між довжиною   

грибного міцелію і умістом рухомих форм важких металів в едафотопах. Так, 

в зонах сильного забруднення сурикового заводу і Північного 

гірничозбагачувального комбінату ступінь сполученості між довжиною   

грибного міцелію і умістом рухомих форм  феруму був досить високим (r=-
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0,76). Тоді як між довжиною грибного міцелію і умістом рухомих форм  

цинку і кадмію спостерігалась зворотна середня сила зв’язку (r=-0,59-0,68). 

Високими  від’ємні значення коефіцієнтів кореляції були між довжиною 

грибного міцелію і умістом рухомих форм  плюмбуму, купруму та нікелю і 

коливались у межах від r=-0,80 до r=-0,97. Однак необхідно зазначити, що у 

чорноземі звичайному між довжиною грибного міцелію і умістом рухомих 

важких металів відмічався низький та середній ступінь сполученості. 

Таким чином, підсумовуючи усе вище сказане, слід зазначити, що в 

едафотопах зон сильного забруднення (біля вантажної прохідної 

Криворізького сурикового заводу, РЗФ-1, свіженамитого плесу 

хвостосховища ПівнГЗК) спостерігається підвищення  вмісту валових сполук 

металів, які відносяться до І класу небезпечних елементів – кадмію і цинку у 

4,7-5,5, а плюмбуму у 18,8 разів порівняно з чорноземом звичайним. Проте 

екологічно небезпечним є зростання кількості  їх рухомих форм у 9,8; 6,5 і 

5,7 разів, відповідно, відносно їх вмісту в зональному ґрунті.  

 Показано, що негативний вплив забруднення важкими металами 

техноземів промислових майданчиків Криворізького сурикового заводу і 

Північного гірничозбагачувального комбінату впродовж вегетаційного 

періоду призводить зниження чисельності мікроміцетів у 4-10 разів, а в 

едафотопах свіженамитого плесу хвостосховища ПівнГЗК їх кількість 

зменшується більш, ніж у 100 разів порівняно з чорноземом звичайним.  Тоді 

як у зоні слабкого забруднення Криворізького сурикового заводу до 2 разів. 

У зонах сильного забруднення надлишковий уміст рухомих форм 

важких металів зумовлює зменшення довжини грибного міцелію у 2,7-4,2 

рази, його біомаси у 2,6-4,5 разів, кількості спор у – 4,5-7,7 разів, а їх біомаси 

у 10,5-21 разів, порівняно з природним ґрунтом. У санітарно-захисній зоні 

Криворізького сурикового заводу довжина і біомаса грибного міцелію була у 

1,2-1,4 рази, а кількість і біомаса спор у – 1,5-1,7 разів меншою, ніж у 

зональному  ґрунті. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЦЕНОЗУ МІКРОМІЦЕТІВ У ҐРУНТАХ, 

ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 

 

Дослідження структурно-функціональних змін різноманіття угруповань 

мікоценозів природних ґрунтів та едафотопів антропогенно-

трансформованих екосистем, що формуються під впливом діяльності 

промислових підприємств, є важливим напрямком сучасної екології  [102, 

131, 272]. Відомо, що біологічні властивості ґрунтів, зокрема процеси 

біогеохімічної трансформації та мобілізації органічної речовини в 

екосистемах, у значній мірі залежать від різноманіття мікроміцетів  [7, 230, 

295]. Останнє забезпечується певними механізмами взаємодії видів в 

угрупованнях та характеризує цілісність і стійкість мікробоценозу різних 

екосистем [41, 93,  95].  На сьогодні  залишаються мало вивченими сезонні 

зміни  видового багатства та структури ценозу мікроскопічних грибів в 

едафотопах промислових майданчиків гірничозбагачувальних комбінатів  і 

підприємств з випуску металовмісного пігменту для лакофарбової 

промисловості, особливості формування комплексів типових видів із 

встановленням ступеня їх домінування, вирівненості видів в угрупованнях.   

 

4.1 Ідентифікація ґрунтових мікроскопічних грибів за 

 морфологічними та культуральними ознаками 

 

Для визначення та подальшого дослідження було відібрано 49 ізолятів, 

які виділені з ґрунтів РЗФ-1 (рудозбагачувальна фабрика), свіженамитого 

плесу хвостосховища ПівнГЗК біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький 

суриковий завод‖,  санітарно-захисної зони заводу та інших металургійних 

підприємств м. Кривого Рогу і чорнозему звичайного (с.м.т. Петрове, 

Долинський р-н, Кіровоградської обл.). 
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Систематичну належність грибів визначають перш за все на основі 

морфологічних та культуральних ознак, додатково ще встановлюють  

біохімічні та цитологічні ознаки [23]. Послідовно установлювали належність 

грибів до класів, порядків, сімейств, родів, видів. Систематичне положення 

грибів визначали за допомогою спеціальних визначників, в яких приводяться 

ключі для визначення та описання грибів різних таксонів[13, 275, 278, 306]. 

Ідентифікація відібраних до колекції культур мікроміцетів проводилася 

за культуральними та морфологічними показниками, що характерні 

представникам класів Ascomycetes, Zygomycetes і групі  анаморфних, 

мітоспорових або недовершених грибів, порядкам Sordariales і Eurotiales, 

Mucorales, Hyphomycetales і Sphaeropsidales, родинами Mucoraceae, 

Mortierellaceae, Cunninghamellaceae, Chaetomiaceae, Trichocomaceae, 

Moniliaceae, Dematiaceaе, Tuberculaceae і Sphaerioidaceae. 

У представників класу Zygomycetes добре розвинений, гілкуючийся, 

багатоядерний, спочатку несептований, пізніше з’являються перегородки.  Їх 

структура колонії пухнаста, ватообразна, волокоподібна; колір повітряного і 

субстратного міцелію; наявність краплин ексудату (табл. 4.1; рис.4.1) [143]. 

Для видів класу притаманні спорангієносці без колонки та 

стилоспорангієносці з колонкою, форма (шиловидна, циліндрична, 

булововидна або ін.), їх розмір; спорангії одно- мало- або багатоспорові та 

стилоспорангії багатоспорові, їх розмір; колонка (шаровиднa, грушовидна, 

циліндрична, або ін.), її розмір; спорангіоспори  (стилоспорангіоспори)  їх 

форма, колір і розмір  [142, 143]. 

Види класу Ascomycetes мають наступні культуральні ознаки: структура 

колонії – бархатиста, волокоподібна, пухнаста; поверхня – рівна або 

складчаста; колір повітряного та субстратного міцелію; характер краю 

колонії (колір і контур);  наявність краплин ексудату; дифузія пігменту у 

середовище (табл. 4.1). 

Морфологічні ознаки у даного класу наступні: плодові тіла (круглі, 

овальні, яйцевидні, лимоновидні або ін.), їх колір і розмір; сумки (шаровидні.  
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Таблиця 4.1  

  Культуральні особливості виділених ізолятів мікроміцетів 

№ Кількість  

ізолятів 

Структура  

колонії 

Поверхня  

колонії 

Колір повітряного 

міцелію 

Колір 

субстратного 

міцелію 

Характер краю 

колонії 

Наявність 

краплин 

ексудату 

Дифузія 

пігменту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 8     Пухнаста рівна білий білий виражений слабо – – 

2. 10 Бархатиста рівна мишино-сірий сірий виражений слабо – – 

3. 7    Бархатиста рівна рожевий рожевий виражений слабо – – 

4. 8 Пухнаста рівна мишино-сірий мишино-сірий нерівний, білий – – 

5. 10 Пухнаста рівна коричнювато-сірий сірий виражений слабо + – 

6. 8   Пухнаста рівна темно-коричневий коричневий виражений слабо + – 

7. 9 Пухнаста рівна блідо-сірий сірий виражений слабо – – 

8. 6 Пухнаста рівна попелястий білий виражений слабо – – 

9. 7 Волокоподібна рівна світло-олівковий зеленувато-синій виражений слабо – – 

10. 10 Волокоподібна рівна сірий сірий виражений слабо – – 

11. 11 Волокоподібна рівна світло-коричневий жовтий виражений слабо – – 

12. 9 Бархатиста рівна темно-оливковий коричневий рівний, білий – – 

13. 6 Бархатиста складчаста жовто-коричневий темно-червоний рівний, білий + + 

14. 10 Бархатиста складчаста зелений червоний нерівний, білий + + 

15. 7    Пухнаста рівна коричневий жовтий виражений слабо – – 

16. 12   Бархатиста рівна чорний чорний рівний, чорний – – 

17. 11  Бархатиста складчаста сірий жовтий рівний, світло-сірий – – 

18. 10 Бархатиста бугриста чорний чорний нерівний, чорний – – 

19. 10 Бархатиста рівна оливковий чорний рівний, білий – – 

20. 8 Волокоподібна рівна бурий чорно-бурий нерівний, бурий  – – 

21. 7 Пухнаста рівна сірий чорний рівний, чорний – – 

22. 9 Бархатиста складчаста чорний чорний рівний, чорний – – 

23. 12   Пухнаста складчаста чорний жовтий виражений слабо + – 

24. 10   Пухнаста рівна темно-коричневий жовто-

коричневий 

рівний, білий + + 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. 7 Волокоподібна рівна трав’янисто-

зелений 

жовто-зелений  нерівний, зелений + – 

26. 8      Бархатиста бугриста охряно-жовтий коричневий нерівний, рожевий + + 

27. 10      Пухнаста рівна білий жовтий нерівний, білий + + 

28. 9  Борозниста бугриста охряно-жовтий жовтий нерівний, білий – + 

29. 9      Бархатиста складчаста жовто-зелений жовтий рівний, жовтий + – 

30. 8 Бархатиста рівна сіро-зелений зелений рівний, зелений – – 

31. 6 Бархатиста складчаста жовто-рожевий жовтий рівний, жовтий – – 

32. 9   Пухнаста рівна ліловий жовтий виражений слабо – – 

33. 12   Волокоподібна складчаста блакитнувато-

зелений 

темно-ліловий нерівний, білий + + 

34. 10   Пухнаста складчаста блакитнувато-

зелений 

помаранчево-

коричневий 

рівний, білий + + 

35. 11 Бархатиста складчаста сіро-зелений коричневий нерівний, білий + + 

36. 7 Бархатиста складчаста сіро-зелений жовтий рівний, білий + + 

37. 9   Бархатиста складчаста сизо-зелений жовтий рівний, білий + + 

38. 11 Бархатиста складчаста зелений коричневий нерівний, білий + + 

39. 8   Бархатиста складчаста сіро-зелений жовтий рівний, білий + – 

40. 9   Бархатиста рівна світло-зелений жовтий рівний, білий + + 

41. 12   Пухнаста рівна темно-зелений жовто-зелений виражений слабо – – 

42. 8   Пухнаста рівна світло-зелений жовтий виражений слабо + – 

43. 8   Пухнаста рівна темно-зелений жовто-зелений виражений слабо – – 

44. 10 Волокоподібна рівна світло-зелений білий рівний, білий – – 

45. 8 Пухнаста рівна білий білий рівний, білий + – 

46. 12 Плівчато-

павутина 

рівна кармінно-ліловий білий рівний, білий – – 

47. 11      Павутина рівна рожево-білий білий рівний, білий – – 

48. 8     Павутина рівна синьо-зелений зелений рівний, білий + – 

49. 9    Павутина рівна пурпурний білий рівний, білий – – 
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Рис. 4.1  Колонії мікроміцетів на середовищі Чапека: Cladosporium 

cladosporioides (а); Trichoderma viride (б); Aspergillus wentii (в); Talaromyces 

variabilis (г); Alternaria alternatа (д); Aspergillus nidulans (е); Mucur globоsus 

(ж);  Fusarium solani (з). 
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Рис. 4.2 Вигляд конідієносців мікроміцетів під мікроскопом 

(збільшення окуляру × 20, об’єктиву × 40): а – Cladosporium cladosporioides; 

б – Fusarium oxysporum; в – Penicillium vinaceum; г – Trichoderma koningii; д – 

Alternaria alternatа; е – Aspergillus ustus; ж – Mortierella isabelina; з – Botrytis 

cinerea; и – Absidia butleri; к – Stachybotrys  alternans; л – Cunninghamella 

echinulata; м – Aspergillus versicolor.  
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булавовидні, циліндричні або ін.), їх розмір; сумкоспори (шаровидні, 

еліпсовидні, лимоновидні або ін.), їх колір і розмір (додаток А). 

У групи анаморфних, мітоспорових або недовершених грибів до 

вагомих культуральних ознак відносять наступні: структура колонії – 

волокоподібна, бархатиста, пухнаста, ватообразна, павутина;  поверхня – 

рівна, бугриста, складчаста; характер краю (колір і контур); повітряний 

міцелій стелиться по поверхні або занурений у субстрат; колір повітряного та 

субстратного міцелію; дифузія пігменту в середовище, наявність краплин 

ексудату (рис. 4.1). 

Для даної групи притаманні наступні морфологічні ознаки:  характер 

розташування конідієносців – розташовані поодиноко або групами, які 

зрослися між собою в пучки – коремії; ступінь диференціації – виразно 

обособлені, помітно відрізняються від вегетативних гіф, мало 

диференційовані або взагалі не відрізняються від вегетативних гіф; тип 

галуження – нерозгалужені (прості), розгалужені (монопоідально, 

симпоідально, дитохомічно); наявність фіалід, стеригм, метуль, додаткових 

гілочок (рами), їх розміри (товщина і висота); конідії,  їх форма, колір і 

розмір (рис.4.2) [82, 143]. 

Дослідження морфології ізолятів колекції показало, що 27% культур 

мали зелений (темно-зелений, світло-зелений, трав’янисто-зелений, сіро-

зелений, блакитнувато-зелений, сизо-зелений) повітряний міцелій, 14% – 

сірий (мишино-сірий),  8% – чорний, а ще 8% – коричневий (темно-

коричневий), по 6% ізолятів мали оливковий  (світло-оливковий) і жовтий 

(охряно-жовтий), ще по 4% ізолятів мали попелястий, ліловий (карміно-

ліловий), рожевий (біло-рожевий) і  лише 1% – бурий. Жовтий колір 

субстратного міцелію мали 30% досліджених культур, 20% ізолятів – 

коричневий і чорний, по 22% культур – сірий і білий, 6% – жовто-зелений, 

ще по 6% ізолятів – зелений і зеленувато-синій і всього 1% досліджених 

культур мали рожевий, помаранчево-коричневий, темно-ліловий, червоний, 

чорно-бурий і жовто-коричневий (табл. 4.1). Білий рівний край колонії  
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Таблиця 4.2  

Видовий склад мікроскопічних грибів виділених із едафотопів 

моніторингових ділянок 

№ п/п Кількість 

ізолятів 

Вид 

1 2 3 

  Царство Fungi (Mycota, Micetalia) 

Відділ Zigomycota 
Класс Zygomycetes 

Порядок Mucorales 

Родина Mortierellaceae 

1 8     Mortierella jenkini Naumov 

2 10                             M. isabelina Oudem 

3 7   M. vіnаcea Dixon-Stewart 

Родина Mucoraceae 

4 8 Mucor corticola Hagem 

5 10                              M. globosus Ficher 

6 8 M. racemosus Fres.,Beitr 

7 9                             M. piriformis Fisher 

8 6                            Absidia butleri Lendn 

9 7                           A. glauсa Hagem 

10 10                           Rhizopus oligosporus Saito 

Родина Cunninghamellaceae 

11 11          Cunninghamella echinulata Thaxter 

Відділ Ascomicota 

Клас Pyrenomycetes 

Порядок Sordariales 

Родина Chaetomiaceae 

12 9   Chaetomium globosum Kunze: Fr 

Клас Plectomycetes 

Порядок Eurotiales 

Родина Trichocomaceae 

13 6 Eupenicillium sp. 

14 10 Talaromyces variabilis (Sopp) Samson, Yilmaz, Frisvad & 

Seifert 

Mitosporic fungi 

Клас Coelomycetes 

Порядок Sphaeropsidales 

Родина Sphaerioidaceae 

15 7 Phoma sp. 

Клас Hyphomycetes 

http://www.speciesfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=560676
http://www.speciesfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=560676
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Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 

Порядок Hyphomycetales 
Родина Dematiaceae 

16 12 Alternaria alternata (Fr.) Keissl 

17 11 Botrytis cinerea Persoon ex Fries 

18 10 Cladosporium cladosporioіdes (Fresen) G.A. de Vries 

19 10 C. herbarum (Persoon) Link 

20 8 Curvularia tuberculata Jain 

21 7 Humicola brevis Gilman 

22 9 Stachybotrys  alternans Bonorden 

Родина Moniliaceae 

23 12 Aspergillus niger Tiegh       

24 10 A. ustus (Bainier) Thom et Church 

25 7 A. nidulans (Eidam) Wint 

26 8 A. versicolor Tiraboschi. Thom, Church 

27 10 A. wentii Wehmer 

28 9 A. ochraceus G. Wilh 

29 9 A.flavus Lk: Fr. 

30 8 A. fumigatus Fres. 

31 6 Arthrobotrys longispora Preuss 

32 9 Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 

33 12 Penicillium vinaceum J.C. Gilman & E.V. Abbott 

34 10 P. expansum  Lk 

35 11 P. spinulosum Thom 

36 7 P. citrinum Thom 

37 9 P. corylophilum Dierckx 

38 11 Penicillium sp4 

39 8 Penicillium sp8 

40 9 Penicillium sp9 

41 12 Trichoderma viride Pers.: Fr 

42 8 T. koningii Oudemans 

43 8 T. lignorum (Tode) Harz 

44 10 T. longibrachiatum Rifai 

45 8 Verticillium album (Preus) Pidopliczko 

Родина Tuberculariaceae 

46 12 Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et Hans 

47 11 F. solani (Mart.) Sacc. 

48 8 F. javanicum Koorders 

49 9 F. avanaseum (Corda: Fr.) Sacc 
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притаманний 32% досліджених культур, виражений слабо – 28%, нерівний 

білий – 12%, рівний чорний – 6%. рівний жовтий – 4%, по 1% ізолятів мали 

рівний зелений і світло-сірий і нерівний зелений, рожевий і бурий. 

Бархатиста структура колонії характерна для 40% виділених культур, а  для 

35% – пухнаста,  14% – волокоподібна, 8% –  павутина    (плівчато-павутина) 

і лише 1% – борозниста. Поверхня колонії в 65% досліджених ізолятів рівна, 

у 28% – складчаста, а  у 6% – бугриста. Пігменти у середовище  продукують 

24% вивчених культур: із них жовтий – 50%, по 15% культур – жовто-

коричневий, лілово-коричневий і червоний (табл. 4.1). Краплини ексудату на 

поверхні колонії утворюють 40% досліджених ізолятів. 

За морфологічною будовою 51% виділених культур мають складні 

конідієносці, а решта – прості. Стеригми і фіаліди мають 46% ізолятів, а 10%  

– метулі. Форма конідій у 40% – шаровидна, у 8% – овальна, а ще в 8% – 

еліпсовидна і всього в 1% – обратнобулововидна, грушовидна і продовгувата. 

Гладка поверхня конідій відмічається у 40% культур,  у 12% – шорсткувата, а 

в 6% – щетиниста і лише у 1% – зморшкувата. Стилоспорангієносці мають 

14% ізолятів, а спорангієносці – 6%. Спорангіоспори в 10% шаровидні, тоді 

як у 4% – циліндричні і округло-кутуваті, і у 1% – еліпсовидні. Веретено-

серповидні макроконідії з 3-5 перетинками та продовгуваті мікроконідії 

притаманні для 8% вивчених культур. По 1% досліджених культур мають 

шаровидні плодові тіла, булавовидні і овальні сумки, еліпсовидні і 

лимоновидні сумкоспори (додаток А). 

 Отже, із ґрунтів досліджених моніторингових ділянок ідентифіковано 

49 видів із 18 родів ґрунтових мікроміцетів (табл. 4.2). Ідентифікація 

мікроміцетів на поживних середовищах Чапека, сусло-агарі і картопляно-

глюкозному агарі дала змогу в подальшому оцінити зміни видового складу 

мікроценозу різних едафотопів. 

 

4.2 Різноманіття угруповань мікроміцетів  
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Для характеристики видового різноманіття мікроміцетів у різних типах 

ґрунтів у наш час використовується поняття комплекс типових видів. Їх 

комплекс виділяють на основі частоти трапляння виду [77, 336]. 

Розподілення типових видів у комплексі з урахуванням частоти трапляння 

характеризує його структуру [273].  

Наші дослідження показали, що для мікроміцетів притаманні зміни їх 

видового складу в ценозі протягом року в залежності від рівня 

антропогенного навантаження на ґрунт (табл. 4.3). Навесні з чорнозему 

звичайного виділено та ідентифіковано 17 видів мікроскопічних грибів, в 

угрупованні домінували (частота трапляння 60-100%)  P.vinaceum, 

T.variabilis, F. oxysporum і  A. ustus, до типових частих видів у ценозі (частота 

трапляння – 33-53%) віднесені A. alternatа, M. jenkinі, А.nidulans, А.ochraceus, 

S. alternans і M. racemosus, тоді як частота трапляння інших не перевищувала 

26%.   

Під впливом сильного рівня забруднення в зоні сильного забруднення  

(біля вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу) загальна 

кількість видів мікроміцетів знижувалася в 2,1 рази, порівняно з чорноземом 

звичайним та відбуваються зміни видового складу ценозу. Так, домінували (з 

частотою трапляння 60-66%) T. viride і  A. alternatа, до типових частих (з 

частотою трапляння 40%) належала M. isabelina. Тоді як в ґрунтах санітарно-

захисної зони заводу кількість видів в угрупованні була в 1,8 разів меншою, 

ніж у зональному ґрунті. Домінували і P. expansum і M. jenkini  (частота 

трапляння 60%), а до субдомінантних видів (частота трапляння 33-53%) 

відносилися Penicillium sp4, T. viride, A. niger, А.flavus і B.сinerea (табл. 4.4). 

Досить суттєве зниження видового різноманіття мікроміцетів 

спостерігалося на проммайданчику в зоні сильного забруднення ПівнГЗК. 

Так, на промисловому майданчику РЗФ-1 кількість видів мікроскопічних 

грибів була в 3,4 рази меншою, порівняно з контролем, а домінував лише 

P.vinaceum, до типових частих належав А. flavus. Найменше видове 

різноманіття було притаманне техноземам свіженамитого плесу хвостосховища  
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Таблиця 4.3 

Частота трапляння мікроміцетів в ґрунтах моніторингових ділянок (%) 

Вид Частота трапляння, % 

1 2 3 4 5 

Весна 

1 2 3 4 5 6 

Mortierella jenkini Naumov    40 – 60 – – 

M. isabelina Oudem    – 40 – – – 

M. vіnаcea Dixon-Stewart 13 – – – – 

Mucor corticola Hagem – – 20 – – 

M. globosus Ficher – 26 – 20 – 

M.  racemosus Fres.,Beitr 46 – – – – 

Absidia butleri Lendn – – 6 – – 

Aspergillus niger Tiegh       – – 40 – – 

A. ochraceus G. Wilh 33 20 – – – 

A. ustus (Bainier) Thom et Church 60 – – – – 

A. nidulans (Eidam) Wint 40 – – – – 

А. fumigatus Fres. – – – – 33 

A. flavus Lk: Fr. – – 53 40 – 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. 93 – – – – 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 20 – 33 – – 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl 53 60 – – – 

Arthrobotrys longispora Preuss 13 – – – – 

Phoma sp. – 13 – – – 

Stachybotrys  alternans Bonorden 33 – – – – 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 100 – – 60 6 

P. expansum Lk 26 – 60 – – 

P. spinulosum Thom – – – – 40 

P. corylophilum Dierckx 20 – – 20 – 

Penicillium sp4 – – 40 – – 

Penicillium sp8 – 26 – – – 

Penicillium sp9 – 6 – – – 

Тalaromyces variabilis (Sopp) Samson 60 – – – – 

Trichoderma viride Pers.: Fr 20 66 40 – – 

T. koningii Oudemans – – – 13 – 

T. longibrachiatum Rifai – – – – 46 

Verticillium album (Preus) Pidopliczko 26 – – – – 

Літо 

Mortierella jenkini Naumov 60 53 60 – – 

Mucor globosus Ficher – 20 – 20 – 

M.  piriformis Fisher 20 – – – – 

Aspergillus  ochraceus G. Wilh 26 – – – – 

A. niger Tiegh       13 – 26 – – 

A. ustus (Bainier) Thom et Church 40 – – – – 

A.flavus Lk: Fr. – – 40 – – 

А. fumigatus Fres. – – – – 33 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. 66 – 46 – – 



 

 

 

104 

Продовження таблиці 4.3 
1 2 3 4 5 6 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 26 – – – – 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl 66 – – – – 

Humicola brevis Gilman 26 – – – – 

Cladosporium herbarum(Persoon) Link – – 46 – – 

Stachybotrys  alternans Bonorden 40 – – – – 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 100 – – 73 – 

P. expansum Lk 53 – – 6 13 

P. spinulosum Thom – – – 20 40 

Penicillium sp4 – – 53 – – 

Penicillium sp8 – 20 – – – 

Trichoderma viride Pers.: Fr 46 53 40 – – 

T. koningii Oudemans – – – 6 – 

T. longibrachiatum Rifai – – – – 60 

Verticillium album (Preus) Pidopliczko 13 40 – – – 

Осінь 

Mortierella jenkini Naumov 53 – 53 – – 

M. isabelina Oudem 20 26 – – – 

Mucor piriformis Fisher 26 – – – – 

M. globosus Ficher – 33 – 13 – 

Aspergillus  ochraceus G. Wilh 26 – – – – 

A.flavus Lk: Fr. – – 20 – – 

A. niger Tiegh       26 33 53 – – 

А. fumigatus Fres. – – – – 20 

A. ustus (Bainier) Thom et Church 53 – – – – 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. 60 – – – – 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 20 – – – – 

Humicola brevis Gilman 33 – – – – 

Stachybotrys  alternans Bonorden 53 – – – – 

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 33 – 13 – – 

Chaetomium globosum Kunze: Fr 20 20 – – – 

Eupenicillium sp. – 6 – – – 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 100 – – 93 – 

P.  expansum Lk 66 – 20 – 13 

P. spinulosum Thom – – – – 20 

P. corylophilum Dierckx 33 – 20 33 – 

Penicillium sp4 – 60 – – – 

Penicillium sp9 – – 40 – – 

Trichoderma viride Pers.: Fr 20 – – – – 

T. koningii Oudemans – – – 13 – 

T. longibrachiatum Rifai – – – – 66 

Verticillium album (Preus) Pidopliczko – – 33 – – 

 

Примітка: 1 – чорнозем звичайний; 2 – біля вантажної прохідної ЗАТ 

―Криворізький суриковий завод‖; 3 – санітарно-захисна зона  ЗАТ ―Криворізький 

суриковий завод‖; 4 – РЗФ-1; 5 – свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК. 
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ПівнГЗК. Слід відмітити, що в ґрунтах даної моніторингової ділянки не було 

типових домінантних видів, а з досить високою частотою трапляння (33-46%) 

зустрічалися P. spinulosum,  Т.longibrachiatum і А.fumigatus (табл. 4.3). 

Аналіз наведених результатів свідчить, що вони певною мірою 

збігаються з даними Г.А.Евдокімової і Н.П.Мозгової про досить високу 

частоту трапляння (60-100%) Penicillium simplicissimum, Trichoderma koningii, 

Paecilomyces farinosus і Philophora melinii в едафотопах промислових 

майданчиків комбінату ―Северонікель‖ [67]. Також О.А.Берсеневою 

показано, що в техноземах Іркутського алюмінієвого комбінату типовими 

домінантами (з частотою трапляння 60-100%) були Penicillium purpurogenum, 

Aspergillus niger і Aspergillus flavus [9]. 

Улітку відбувалося зменшення видового різноманіття мікроміцетів 

практично на всіх моніторингових ділянках. Із чорнозему звичайного 

виділено 14 видів мікроскопічних грибів. Серед них домінували  (з частотою 

трапляння 60-100%) M. jenkini, F. oxysporum, A. alternatа і  P. vinaceum, до 

субдомінантних належали (з частотою трапляння 40-53%)  A.ustus, 

S.alternans, P. expansum  і T. viride (табл. 4.3). 

У техноземах промислових майданчика в зоні сильного забруднення біля 

вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу кількість видів мікроміцетів 

в угрупованні знижувалася в 1,6 разів порівняно з весною. Влітку на даній 

моніторинговій ділянці не було домінантних видів, а до типових частих (з 

частотою трапляння 40-53%) належали M. jenkini, T. viride і V. аlbum. З 

едафотопів санітарно-захисної зони заводу ідентифіковано 7 видів 

мікроскопічних грибів, що в 1,2 рази менше, ніж навесні. Домінувала 

M.jenkini, субдомінантними були A.flavus, F.oxysporum, C.herbarum, Penicillium 

sp4 і Т.viride (табл. 4.4). 

У зоні сильного забруднення в техноземах промислового майданчика  

РЗФ-1 та свіженамитого плесу хвостосховища комбінату кількість видів 

улітку статистично достовірно не відрізнялася від весни. У ґрунтах 

моніторингової ділянки РЗФ-1 домінував (з частотою трапляння 73%)  
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Таблиця 4.4  

Значимість видів мікроміцетів в ґрунтах моніторингових ділянок 

Вид Значимість виду 

1 2 

Весна 

с.м.т. Петрово 

 Mortierella jenkini Naumov 40% – типовий частий 

M. vіnаcea Dixon-Stewart 13% – типовий рідкий 

Mucor racemosus Fres.,Beitr 46% – типовий частий 

Aspergillus ochraceus G. Wilh 33% – типовий частий 

A. ustus (Bainier) Thom et Church 60% – типовий домінантний 

A. nidulans (Eidam) Wint 40% – типовий частий 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. 93% – типовий домінантний 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 20% – типовий рідкий 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl 53% – типовий частий 

Arthrobotrys longispora Preuss 13% – типовий рідкий 

Stachybotrys  alternans Bonorden 33% – типовий частий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 100% – типовий домінантний 

P. expansum Lk: Fr. 26% – типовий рідкий 

P. corylophilum Dierckx 20% – типовий рідкий 

Talaromyces variabilis (Sopp) Samson 60% – типовий домінантний 

Trichoderma viride Pers.: Fr 20% – типовий рідкий 

Verticillium album(Preus) Pidopliczko 26% – типовий рідкий 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

Mortierella  isabelina Oudemans 40% – типовий частий 

Mucor globоsus Ficher 26% – типовий рідкий 

Aspergillus ochraceus G. Wilh 20% – типовий рідкий 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl 60% – типовий домінантний 

Phoma sp. 13% – типовий рідкий 

Penicillium sp8 26% – типовий рідкий 

Penicillium sp9 6% – випадковий 

Trichoderma viride Pers.: Fr 66% –  типовий домінантний 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

Mortierella jenkini Naumov 60% – типовий домінантний 

Mucor corticola Hagem 20% – типовий рідкий 

 Aspergillus niger Tiegh       40% – типовий частий 

A.flavus Lk: Fr. 53% – типовий частий 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 33% – типовий частий 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2 

Absidia butleri Lendn 6% – випадковий 

Penicillium expansum Lk: Fr. 60% – типовий домінантний 

Penicillium sp4 40% – типовий частий 

Trichoderma viride Pers.: Fr 40% – типовий частий 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

Mucor globosus Ficher 20% – типовий рідкий 

Aspergillus flavus Lk: Fr. 40% – типовий частий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 60% – типовий домінантний 

P. corylophilum Dierckx 20% – типовий рідкий 

Trichoderma koningii Oudemans 13% – типовий рідкий 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

Aspergillus fumigatus Fres. 33% – типовий частий 

Penicillium spinulosum Thom 40% – типовий частий 

P. vinaceum J.C. Gilman 6% – випадковий 

Trichoderma longibrachiatum Rifai 46% – типовий частий 

Літо 

с.м.т. Петрово 

Mortierella jenkini Naumov 60% – типовий домінантний 

Mucor piriformis Fisher 20% – типовий рідкий 

Aspergillus  ochraceus G. Wilh 26% – типовий рідкий 

A. niger Tiegh       13% – типовий рідкий 

A. ustus (Bainier) Thom et Church 40% – типовий частий 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. 66% – типовий домінантний 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 26% – типовий рідкий 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl 66% – типовий домінантний 

Humicola brevis Gilman 26% – типовий рідкий 

Stachybotrys alternans Bonorden 40% – типовий частий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 100% – типовий домінантний 

P. expansum Lk: Fr. 53% – типовий частий 

Trichoderma viride Pers.: Fr 46% – типовий частий 

Verticillium album (Preus) Pidopliczko 13% – типовий рідкий 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

 



 

 

 

108 

 

Продовження таблиці 4.4 

1 2 

Mortierella jenkini Naumov 53% – типовий частий 

Mucor globosus Ficher 20% – типовий рідкий 

Penicillium sp8 20% – типовий рідкий 

Trichoderma viride Pers.: Fr 53% – типовий частий 

Verticillium album (Preus) Pidopliczko 40% – типовий частий 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

Mortierella jenkini Naumov 60% – типовий домінантний 

Aspergillus niger Tiegh       26% – типовий рідкий 

A.flavus Lk: Fr. 40% – типовий частий 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. 46% – типовий частий 

Cladosporium herbarum (Persoon) Link 46% – типовий частий 

Penicillium sp4 53% – типовий частий 

Trichoderma viride Pers.: Fr 40% – типовий частий 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

Mucor globosus Ficher 20% – типовий рідкий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 73% – типовий домінантний 

P. expansum Lk: Fr. 6% – випадковий 

P. spinulosum Thom 20% – типовий рідкий 

Trichoderma koningii Oudemans 6% – випадковий 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

Aspergillus fumigatus Reper, Thom 33% – типовий частий 

Penicillium expansum Lk: Fr. 13% – типовий рідкий 

P. spinulosum Thom 40% – типовий частий 

Trichoderma longibrachiatum Rifai 60% – типовий домінантний 

Осінь 

с.м.т. Петрове 

Mortierella jenkini Naumov 53% – типовий частий 

M. isabelina Oudem 20% – типовий рідкий 

Mucor piriformis Fisher 26% – типовий рідкий 

Aspergillus ochraceus G. Wilh 26% – типовий рідкий 

A. niger Tegh       26% – типовий рідкий 

A. ustus (Bainier) Thom et Church 53% – типовий частий 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. 60% – типовий домінантний 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 20% – типовий рідкий 

Humicola brevis Gilman 33% – типовий частий 

Stachybotrys alternans Bonorden 53% – типовий частий 

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 33% – типовий частий 

Chaetomium globosum Kunze: Fr 20% – типовий рідкий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 100% – типовий домінантний 

P. expansum Lk: Fr. 66% – типовий домінантний 

P. corylophilum Dierckx 33% – типовий частий 

Trichoderma viride Pers.: Fr 20% – типовий рідкий 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

Mortierella isabelina Oudem 26% – типовий рідкий 

 Mucor globоsus Ficher 33% – типовий частий 

Aspergillus niger Tiegh       33%– типовий частий 

Chaetomium globosum Kunze: Fr 20% – типовий рідкий 

Eupenicillium sp. 6%  – випадковий 

Penicillium sp4 60% – типовий домінантний 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

Mortierella jenkini Naumov 53% – типовий частий 

Aspergillus flavus Lk: Fr. 20% – типовий рідкий 

A. niger Tegh      53% – типовий частий 

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 13% – типовий рідкий 

Penicillium expansum Lk: Fr. 20% – типовий рідкий 

P. corylophilum Dierckx 20% – типовий рідкий 

Penicillium sp9 40% – типовий частий 

Verticillium album (Preus) Pidopliczko 33% – типовий частий 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

Mucor globоsus Ficher 13% – типовий рідкий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 93% – типовий домінантний 

Penicillium corylophilum Dierckx 33% – типовий частий 

Trichoderma koningii Oudemans 13% – типовий рідкий 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

Aspergillus fumigatus Fres. 20% – типовий рідкий 

Penicillium expansum Lk: Fr. 13% – типовий рідкий 

P. spinulosum Thom 20% – типовий рідкий 

Trichoderma longibrachiatum Rifai 66% – типовий домінантний 
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P.vinaceum, тоді як частота трапляння інших видів не перевищувала 20%. В 

едафотопах проммайданчика свіженамитого плесу домінувала (з частотою 

трапляння 60%) Т.longibrachiatum, до типових частих (з частотою трапляння 33-

40%) відносилися А. fumigatus і P. spinulosum (табл. 4.3).  

Зменшення кількості видів в угрупованні мікроміцетів улітку може 

обумовлюватися загальним фактом зниження вологості, особливо у 

верхньому шарі ґрунту, що досить впливає на їх життєвий цикл   

(інтенсивність споруляції, ступінь галуження та ін.) [151, 273]. Також відомо, 

що температура повітря і поверхневих шарів ґрунту значно впливають на 

проростання спор мікроміцетів (більшість з них є мезофілами), що певною 

мірою може спричинювати зміни комплексу мікроскопічних грибів в  усіх 

ґрунтах [271, 315].  

Восени, з настанням сприятливих погодно-кліматичних умов 

спостерігалося збільшення видового різноманіття ґрунтових мікроскопічних 

грибів на більшості моніторингових ділянок (табл. 4.3). Із чорнозему 

звичайного ідентифіковано 16 видів ґрунтових мікроміцетів, домінували  

(частота трапляння 60-100%)  F.oxysporum, P. vinaceum і P. expansum, до 

субдомінантних (частота трапляння 33-53%)  належали Р.lilacinus, H.brevis, 

P. corylophilum, M. jenkini, S. alternans і  A. ustus (табл. 4.4). 

Кількість видів мікроміцетів була в 1,3 рази меншою по відношенню до 

весняного сезону та у 1,2 рази більшою, ніж улітку в едафотопах зони сильного 

забруднення біля вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу. 

Домінував (частота трапляння 60%) Penicillium sp4, типовими 

частими(частота трапляння 33%)  були M. globоsus  і  A. niger. У ґрунтах 

санітарно-захисної зони підприємства спостерігалося незначне підвищення 

чисельності видів  мікроскопічних грибів порівняно з літом, але воно було на 

10% меншим, ніж навесні. Типових домінантних видів на даній ділянці 

восени не було, до субдомінантних (частота трапляння 33-53%)  відносилися 

V. аlbum, М.jenkini, Penicillium sp9 і A. niger (табл. 4.4). 
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 Зменшення видового різноманіття в 1,2 рази порівняно з весняним та 

літнім сезонами спостерігалося в техноземах зони сильного забруднення 

промислового майданчика РЗФ-1, домінував P. vinaceum, до типових частих 

належав P. corylophilum. У зоні сильного забруднення на свіженамитому 

плесі хвостосховища ПівнГЗК кількість видів мікроміцетів в угрупованні 

суттєво не відрізнялася від весняного і літнього сезонів. В угрупованнях 

домінувала Т.longibrachiatum, тоді як частота трапляння інших видів 

становила 13-20%. 

 Виконаний аналіз отриманих даних свідчить, що значуща різниця в 

кількісному видовому складі ґрунтових грибів обумовлюється впливом 

промислових викидів,  що містять важкі метали, коли чутливі до забруднення 

види зникають, а їх місце в екологічній ніші займають більш резистентні. 

Наведені вище дані свідчать про те, що навесні, влітку і восени на всіх 

моніторингових ділянках незважаючи на зміну загальної кількості видів 

мікроміцетів в угрупованнях, типові домінантні види практично не 

змінювалися. 

Характеристику структури комплексу мікроміцетів (виявлення ступеня 

домінування окремих видів або відсутності чітко виражених домінантів у 

комплексі) проводять на основі визначення рясності видів в угрупованнях 

[113]. Наші дослідження природних і антропогенно-порушених ґрунтів 

показали, що найбільша рясність видів мікроміцетів в угрупованнях була 

характерна для чорнозему звичайного (табл. 4.5). У ценозі вона була  

найбільша у P. vinaceum (18,5%), також досить висока щільність (13,1%) 

спостерігалась у F. oxysporum, тоді як у інших видів вона не перевищувала 

11,3%.  

Види роду Penicillium займають провідні позиції в угрупованнях 

мікроскопічних грибів інших ґрунтів. Так, М.В.Якимець і С.В.Еремєєвою 

показано, що в каштановому напівпустельному ґрунті (Астраханська обл.) 

домінували Penicillium crysogenum і Penicillium sp. з рясністю 24,5 і 42%, 

відповідно [248]. Згідно даних А.В.Куракова у вилуженому чорноземі  
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Таблиця 4.5 

Рясність мікроміцетів в техноземах порівняно з чорноземом звичайним 

Вид  Рясність виділених видів 

Весна Літо Осінь 

1 2 3 4 

Чорнозем звичайний 

Mortierella jenkini Naumov 6,1 10,5 8,0 

M.  vіnаcea  Dixon-Stewart 1,0 – – 

M. isabelina Oudem – – 2,2 

Mucor pіrіformis Fisher – 3,3 4,5 

M. racemosus Fres.,Beitr 6,6 – – 

Aspergillus niger Tiegh       – 2,2 3,2 

A. ochraceus G. Wilh 4,1 4,4 3,3 

А. ustus (Bainier) Thom et Church 10,6 6,6 6,5 

A. nidulans (Eidam) Wint 5,4 – – 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. 13,1 11,1 12,1 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 2,1 4,4 3,0 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl 7,1 11,1 – 

Arthrobotrys longispora Preuss 1,0 – – 

Stachybotrys alternans  Bonorden 4,4 5,6 6,5 

Humicola brevis Gilman – 4,4 5,0 

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson – – 5,0 

Chaetomium globosum Kunze: Fr – – 1,2 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 18,5 16,6 18,4 

P. expansum Lk: Fr. 2,7 8,8 12,4 

P. corylophilum Dierckx 1,6 – 5,4 

Talaromyces variabilis (Sopp) Samson 11,3 – – 

Trichoderma viride Pers.: Fr 1,6 7,7 3,0 

Verticillium album (Preus) Pidopliczko 2,3 2,5 – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

Mortierella jenkini Naumov – 28,5 – 

M. isabelina Oudem 17,1 – 15,9 

Mucor globоsus Ficher 8,4 11,7 20,0 

Aspergillus ochraceus G. Wilh 7,7 – – 

A. niger Tegh       – – 20,0 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl 23,4 – – 

Phoma sp. 3,8 – – 

Chaetomium globosum Kunze: Fr – – 10,6 

Eupinicillium sp. – – 4,5 

Penicillium sp4 – – 28,8 
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Продовження таблиці 4.5 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Penicillium sp8 10,6 11,7 – 

Penicillium sp9 1,8 – – 

Trichoderma  viride Pers.: Fr 27,0 28,5 – 

Verticillium  album(Preus) Pidopliczko – 19,0 – 

Санітарно-захисна зона ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖ 

Mortierella jenkini Naumov 26,2 24,4 22,3 

Absidia butleri Lendn 1,0 – – 

Mucor  corticola Hagem 6,3 – – 

Aspergillus  niger Teigh       7,6 9,0 22,3 

A.flavus  Lk: Fr. 10,1 11,1 7,5 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. – 12,9 – 

Botrytis  cinerea Persoon ex Fries 7,5 – – 

Paecilomyces  lilacinus (Thom) Samson – – 4,3 

Penicillium  expansum  Lk: Fr. 22,1 – 7,5 

P.  corylophilum Dierckx – – 7,5 

Penicillium sp4 9,5 17,6 – 

Penicillium sp9 – – 15,0 

V. album (Preus) Pidopliczko – – 13,5 

Trichoderma  viride Pers.: Fr 9,5 11,6 – 

Cladosporium herbarum(Persoon) Link – 12,9 – 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

Mucor globоsus Ficher 13,6 19,0 10,5 

Aspergillus  flavus   Lk: Fr. 22,7 – – 

Penicillium  vinaceum J.C. Gilman  45,4 52,3 56,0 

P. expansum  Lk: Fr. – 4,7 – 

P.  spinulosum Thom – 19,0 – 

P.  corylophilum Dierckx 13,6 – 22,5 

Trichoderma  koningii Oudemans 4,5 4,7 10,5 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

Aspergillus  fumigatus Fres. 25,0 11,1 18,5 

Penicillium  vinaceum J.C. Gilman 5,0 – – 

P. expansum  Lk: Fr. – 5,0 8,5 

P.  spinulosum Thom 30,0 22,2 18,5 

Trichoderma   longibrachiatum  Rifai 40,0 61,0 54,5 
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(лісостепова зона, Воронежська обл.) досить рясно (25%) був представлений 

Penicillium decumbens [113]. За T.Bellis зі співавт. у мікоценозах сірих лісових 

ґрунтів, що розташовані на північному заході Канади, досить висока 

щільність (10,3 і 11,6%, відповідно) була у Penicillium thomii і Trichoderma 

polysporum [264]. 

В едафотопах промислових майданчиків сурикового заводу і 

гірничозбагачувального комбінату спостерігалося збільшення рясності 

мікроскопічних грибів в угрупованнях порівняно з чорноземом звичайним за 

рахунок зменшення кількості видів в угрупованнях, коли в ценозі переважає 

один-два види, рідше три, що є характерним для техногенно-порушених 

ґрунтів. У зоні сильного забруднення біля вантажної прохідної Криворізького 

сурикового заводу домінуючими були А.alternata і T. viride, доля їх участі в 

ценозі складала 23,4 і 27%, також досить висока рясність (17,1%) відмічалася 

у M. isabelina. В санітарно-захисній зоні заводу переважали з рясністю 22,1-

26,2%  M. jenkini та P. expansum, тоді як у інших видів вона була не більше 

10,1%. У зонах сильного забруднення ПівнГЗК на промисловому майданчику 

РЗФ-1 найбільша рясність (45,4%) була характерна для P. vinaceum, а на 

свіженамитому плесі (40%) для Т.longibrachiatum щільність інших видів 

становила від 5 до 25% (табл. 4.5).   

Улітку в чорноземі звичайному найбільша рясність в угрупованні 

(16,6%)  була  у  P. vinaceum, також  домінували  A. alternata і F.oxysporum із 

долею участі 11,1%. У техноземах зони сильного забруднення біля вантажної 

прохідної Криворізького сурикового заводу найбільша щільність  (28,5%) була 

характерна для M. jenkini і T.viride, також досить висока рясність (19%) в 

угрупованні відмічалась у V.album. У ґрунтах санітарно-захисної зони заводу 

найбільш щільно (24,4%) була представлена M. jenkini, також досить висока 

рясність (17,6%) була у Penicillium sp4.  На моніторингових ділянках у зонах 

сильного забруднення ПівнГЗК на РЗФ-1 висока щільність (52,3%) 

спостерігалась у P.vinaceum, а на свіженамитому плесі (61%) у 

Т.longibrachiatum (табл. 4.5). 
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Восени, навесні і влітку в чорноземі звичайному переважав  

P.vinaceum, також досить висока рясність була у F. oxysporum і P. expansum. 

В едафотопах зони сильного забруднення біля вантажної прохідної 

Криворізького сурикового заводу домінував Penicillium sp4 з долею участі в 

ценозі 28,8%, також досить рясно були представлені M. globоsus і А.niger. В 

ґрунтах санітарно-захисної зони підприємства найбільша щільність (22,3%) 

була характерна для М.jenkini  і  А.niger. У техноземах зон сильного 

забруднення на РЗФ-1 ПівнГЗК висока рясність (56%) відмічалась у 

P.vinaceum, тоді як на свіженамитому плесі (54,5%) у Т.longibrachiatum (табл. 

4.5).   

 

4.3 Еколого-систематичний аналіз мікоценозів  

 

 Проведений аналіз структури угруповань мікроміцетів антропогенно-

порушених ґрунтів і чорнозему звичайного за загальноприйнятими в екології 

критеріями підтвердило, що найбільше їх біорізноманіття відмічалось у 

зональному ґрунті. 

Визначення коефіцієнта подібності Серенсена показало (табл. 4.6), що 

досить схожими на чорнозем звичайний були угруповання ґрунтових 

мікроскопічних грибів санітарно-захисної зони Криворізького сурикового  

заводу. Найменш подібним до контролю (Сs=0,10) був ценоз ґрунтових 

мікроміцетів свіженамитого плесу хвостосховища та РЗФ-1 ПівнГЗК. Більш, 

ніж в 1,5 рази менш схожими були угруповання мікроскопічних грибів 

техноземів біля вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу.  

 Схожі дані отримані і О.А.Барсеневою. Нею показано, що в зоні дії 

Іркутського алюмінієвого комбінату між  контрольною ділянкою (25 км від 

джерела емісій) і дослідною (0,5 км) спільних видів не знайдено (Сs=0) , тоді 

як  між санітарно-захисною зоною (5-25 км) і умовним контролем схожість 

угруповань мікроскопічних грибів була доволі високою (Сs=0,46) [9]. 
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Таблиця 4.6 

Індекси екологічного різноманіття угруповань мікроміцетів моніторингових ділянок 

Моніторингова 

ділянка 

Коефіцієнт 

подібності 

угруповань –

Серенсена 

Індекс 

домінування –

Бергера-Паркера 

Індекс 

домінування –

Сімпсона 

Індекс видового 

різноманіття –  

Шеннона 

Індекс Пієлу 

весна літо осінь весна літо осінь весна літо осінь весна літо осінь весна літо осінь 

Біля вантажної 

прохідної ЗАТ 

―Криворізький 

суриковий завод‖ 

0,26 0,30 0,27 3,8 3,5 3,6 0,42 0,44 0,43 2,14 2,10 2,12 0,31 0,29 0,30 

Санітарно-захисна 

зона ЗАТ 

―Криворізький 

суриковий завод‖ 

0,40 0,42 0,41 5,3 4,8 5,0 0,33 0,35 0,34 2,69 2,63 2,67 0,46 0,42 0,45 

РЗФ-1 ПівнГЗК 0,20 0,21 0,20 3,1 3,0 2,7 0,53 0,55 0,56 1,57 1,56 1,50 0,28 0,27 0,26 

Свіженамитий плес 

хвостосховища 

ПівнГЗК 

0,10 0,11 0,10 1,9 1,7 1,8 0,67 0,66 0,65 1,23 1,20 1,22 0,22 0,21 0,20 

с.м.т. Петрове – – – 6,3 6,0 6,2 0,16 0,20 0,18 4,50 4,47 4,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,65 0,60 0,64 
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Про суттєві зміни в структурі мікоценозу едафотопів промислових 

майданчиків сурикового заводу і гірничозбагачувального комбінату свідчить  

різниця значень індексу домінування Бергера-Паркера (табл. 4.6). Зменшення  

його у 1,6-1,7 разів біля вантажної прохідної Криворізького сурикового 

заводу та у 2-3,5 разів на РЗФ-1, і свіженамитого плесу хвостосховища 

ПівнГЗК підтверджує збіднення видового різноманіття мікроміцетів у 

мікробному ценозі зазначених ґрунтів. Найвище значення індексу Бергера-

Паркера встановлене для чорнозему звичайного, що добре узгоджується з 

максимальним біорізноманіттям мікроміцетів на даній ділянці. 

Встановлена вище закономірність також пояснюється результатами 

розрахунків індексу видового багатства Сімпсона (табл.4.6). Визначення 

якого показало, що найнижчими значеннями характеризувався мікоценоз 

контрольної ділянки, що вказує на наявність значної кількості домінантних  

видів. Для угруповань мікроміцетів санітарно-захисної зони Криворізького 

сурикового заводу його значення були в 1,7-2 рази більшими, ніж для 

чорнозему звичайного. Про зменшення кількості домінантних видів свідчить 

зростання до 2,2-2,6 разів значень індексу видового багатства в техноземах 

біля вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу. Найвищі 

значення індексу Сімпсона отримані для ценозів техноземів промислового 

майданчика РЗФ-1 та свіженамитого плесу хвостосховища ПівнГЗК,  

свідчать про малу кількість домінантних видів, що притаманна угрупованням 

промислових екосистем, які мають досить високий рівень забруднення 

полютантами [133, 217, 255]. 

Аналогічні результати отримані для техноземів Кандалакшського 

алюмінієвого заводу, де спостерігалося зниження видового багатства 

мікроміцетів (у ґрунтах сильно забрудненої ділянки індекс Сімпсона 

дорівнював 0,37, на помірно забрудненій – 0,31, фоновій – 0,19) [103]. 

Порівняння наших результатів із даними інших авторів підтверджує загальну 

тенденцію збіднення видового багатства мікоценозів антропогенно-
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порушених ґрунтів, зокрема за рахунок зменшення кількості домінантних 

видів [132].  

Найвищі значення індексу Шеннона (табл. 4.6) були характерні для 

угруповань мікроміцетів чорнозему звичайного. Для ценозу мікроскопічних 

грибів у едафотопах санітарно-захисної зони Криворізького сурикового заводу 

даний показник знижувався в 1,6 разів, тоді як для їх угруповань у ґрунтах біля  

вантажної прохідної підприємства він зменшувався у 2,1 рази в порівнянні з 

умовним контролем (чорноземом звичайним). Найнижчими значеннями 

характеризувався ценоз техноноземів РЗФ-1 та свіженамитого плесу, що 

свідчить про значне збіднення видового складу  цих угруповань мікроміцетів.  

 Отримані дані узгоджуються з результатами спостережень за змінами 

різноманіття мікроміцетів в техноземах під впливом поліметалевих викидів 

підприємств кольорової металургії. Наприклад, О.Є.Марфеніною показано, 

що в ґрунтах Чимкентського комбінату індекс Шеннона знижувався до 2,5, 

тоді як на контрольній ділянці становив Н=3,4 [131]. У зоні дії 

Кандалакшського алюмінієвого заводу індекс Шеннона для мікроміцетів 

едафотопів зони сильного забруднення знижувався на 32%, а у зоні 

помірного забруднення – до 10% [103].   

Визначення (індекс Пієлу) вирівненості видів в угрупованнях  

показало, що високим даний показник був у чорноземі звичайному (табл.4.6). 

Для угруповань ґрунтових мікроскопічних грибів санітарно-захисної зони 

Криворізького сурикового заводу він знижувався у 1,4 рази. В техноземах біля 

вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу він зменшувався в 2 

рази. Найнижчі значення індексу Пієлу були характерні для ценозу 

мікроскопічних грибів проммайданчиків РЗФ-1 та свіженамитого плесу 

хвостосховища ПівнГЗК (табл.4.6).  

 Підсумовуючи проведені дослідження можна констатувати, що з 

едафотопів моніторингових ділянок виділено та ідентифіковано 49 видів із 18 

родів мікроміцетів. Промислові викиди підприємств гірничорудної і хімічної 

промисловості значно впливають на формування ценозу ґрунтових 
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мікроскопічних грибів. По-перше, в техноземах  зон сильного забруднення 

Криворізького сурикового заводу і Північного гірничозбагачувального 

комбінату в 2,1-4,2 рази зменшується кількість видів мікроміцетів в 

угрупованнях. По-друге, в техноземах вищезазначених підприємств 

збіднюється видове біорізноманіття, на що вказує зменшення у 2-3,4 рази 

значень індексу Бергера-Паркера, у 2,9-3,6 разів індексу Шеннона і у 2,3-3 

рази індексу Пієлу та збільшення у 3,3-4 рази показників індексу Сімпсона. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЧУТЛИВІСТЬ МІКРОМІЦЕТІВ ДО СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЇХ АКУМУЛЯЦІЇ 

 

 

Для оцінки і прогнозування наслідків забруднення ґрунтів сполуками 

важких металів доцільним є визначення не тільки закономірностей 

перебудови структури угруповань мікроміцетів, але і морфолого-

фізіологічних особливостей останніх [171, 316]. Зокрема, їх резистентність до 

несприятливих умов та чутливість – пригнічення росту або загибель, навіть 

за низького рівня несприятливого фактору [43, 228, 343]. Також в останні 

роки доволі активно обговорюється можливість використання мікроміцетів у 

якості біологічних індикаторів рівня забруднення ґрунтів, шляхом 

визначення меж їх толерантності та спроможності акумулювати токсичні 

сполуки [94, 210, 283]. Тобто вивчення впливу останніх на ґрунтові 

мікроскопічні гриби, зокрема, їх реакції на підвищений рівень сполук важких 

металів, можуть мати як наукове, так і практичне значення.  

 

5.1 Визначення резистентності мікроміцетів до сумісної дії важких металів 

 

Встановлення рівня чутливості видів мікроміцетів виділених із 

природних та антропогенно-порушених ґрунтів, виконували шляхом посіву 

на агаризоване середовище Чапека з різним вмістом сполук кадмію, нікелю, 

плюмбуму, купруму і цинку. Мікроміцети,  як видно з таблиці 5.1 мають 

різну чутливість до підвищеного вмісту важких металів. Виконані 

експерименти показали, що 10 % видів (A. butleri, M. vіnаcea, C. echinulata, 

C.tuberculata і F. solani) були найчутливішими до іонів важких металів і 

припиняли ріст уже за їх мінімальної концентрації. Зі збільшенням в 

агаризованному середовищі вмісту токсикантів до 3 ГДК не припиняли рости 

81% видів. При підвищенні концентрації до 5 ГДК відсутність росту 
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Таблиця 5.1  

Ріст мікроміцетів на середовищі Чапека з різним вмістом сполук важких металів  
Вид Контроль 0,75 

ГДК 

1  

ГДК 

3  

ГДК 

5  

ГДК 

7  

ГДК 

10  

ГДК 

15  

ГДК 

20  

ГДК 

50 

 ГДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Absidia butleri Lendn +++ – – – – – – – – – 

A. glauсa Hagem +++ +++ +++ +++ ++ – – – – – 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + 

Aspergillus niger Teіgh       +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – 

A. ochraceus G. Wilh +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – 

A. ustus (Bainier) Thom et Church +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – 

A. nidulans (Eidam) Wint +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – 

A. versicolor Tiraboschi. Thom, Church +++ +++ +++ +++ ++ ++ + – – – 

A. wentii Wehmer +++ +++ ++ + – – – – – – 

A.flavus Lk: Fr. +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – – 

A. fumigatus Fres. +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – 

Arthrobotrys longispora Preus +++ +++ +++ +++ ++ ++ + – – – 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries +++ +++ ++ + – – – – – – 

Chаetomium globosum Kunze: Fr +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – 

Cladosporium cladosporioides (Fresen) 

G.A. de Vries 

+++ ++ + – – – – – – – 

C. herbarum (Persoon) Link  +++ +++ +++ +++ ++ + – – – – 

Curvularia tuberculata Jain +++ – – – – – – – – – 

Cunninghamella echinulata Thaxter +++ – – – – – – – – – 

Eupenicillium sp. +++ ++ + – – – – – – – 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd.  +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – 

F. solani (Mart.) Sacc. +++ – – – – – – – – – 

F. javanicum Koorders +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – 

F. avanaseum (Corda: Fr.) Sacc +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – – 

Humicola brevis Gilman +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – 
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Продовження таблиці 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Mortierella jenkini Naumov +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – 

M. isabelina Oudem +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – 

M. vіnаcea Dixon-Stewart +++ – – – – – – – – – 

Mucor corticola Hagem +++ +++ ++ + – – – – – – 

M. globosus Ficher +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + 

M.  racemosus Fres., Beitr +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – – 

M.  piriformis Fisher +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – 

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson +++ ++ + – – – – – – – 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – 

Penicillium expansum Lk +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – – 

Penicillium spinulosum Thom +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – 

Penicillium citrinum Thom +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – – 

Penicillium corylophilum Dierckx +++ +++ +++ +++ ++ + – – – – 

Penicillium sp4 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + 

Penicillium sp8 +++ +++ +++ +++ ++ + – – – – 

Penicillium sp9 +++ ++ + – – – – – – – 

Phoma sp. +++ +++ +++ +++ ++ ++ + – – – 

Rhizopus oligosporus Saito +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – – 

Stachybotrus  alternans Bonorden +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – – 

Talaromyces variabilis (Sopp) Samson, 

Yilmaz, Frisvad 

+++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – – 

Trichoderma viride Pers.: Fr +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – 

T. koningii Oudemans +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – – 

T. lignorum (Tode) Harz +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – – 

T. longibrachiatum Rifai +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + 

Vertіcillium album (Preus) Pidopliczko +++ +++ +++ +++ +++ ++ + – – – 

Примітка: +++ дуже добрий ріст; ++ добрий ріст; + слабкий ріст; – відсутність росту. 
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спостерігалася у 24% досліджених видів (окрім перелічених вище також у 

M. corticola, B. сinerea і A. wentiі). На середовищі з умістом сполук важких 

металів 7 ГДК додатково припиняла ріст лише A. glauca. З подальшим 

збільшенням концентрації до 10 ГДК чутливими виявилися види родів 

Absidia, Botrytis, Cladosporium, Curvularia, Cunninghamella, Eupenicillium і 

Paecilomyces. Проте 39% вивчених мікроміцетів, що відносяться до родів 

Alternariа Aspergillus, Chetomium, Fusarium, Humicola, Mortierella, Mucor, 

Penicillium і  Trichoderma, проявляли відносну резистентність до вмісту іонів 

важких металів у середовищі до 15 ГДК. Причому з них дуже добрий і 

добрий ріст мали 68%. Стійкість до комплексу іонів важких металів 

проявляли P. vinaceum, A. nidulans, A.ustus, M. isabelina, F. oxysporum, 

F.javanicum, C. globosum, H. brevis і A.fumigatus, які мали добрий і слабкий 

ріст за концентрації 20 ГДК. Тоді як чутливими до зазначеної концентрації 

важких металів виявилися P.spinulosum, M. jenkini, A. niger, A. ochraceus, 

T.viride і M.  piriformis. Найвищу резистентність до азотнокислих сполук 

купруму, цинку, нікелю, кадмію і плюмбуму проявляли лише 

T.longibrachiatum, A. alternatа, Penicillium sp4 і M. globosus, які мали слабкий 

ріст навіть за їх максимальної концентрації. 

 Отримані результати узгоджуються з даними Н.Н.Жданової, 

О.Е.Марфеніної, I.Singleton, S.Zafar стійкими до плюмбуму є представники 

роду Penicillium, купруму і цинку – Penicillium, Fusarium, Cladosporium, 

Aspergillus і Trichodermа, кадмію – Trichodermа і Alternaria [72, 127, 328, 

342]. Наші дослідження свідчать, що толерантність мікроскопічних грибів до 

сполук важких металів відмінна не лише між різними родами, але і видами, 

що відносяться до одного роду. Так, виконані експерименти (табл. 5.1) 

показали, що найстійкішими до сумісної дії важких металів були більшість 

мікроміцетів з родів Alternaria, Mucor, Trichodermа, Aspergillus, Penicillium, 

тоді як у представників родів Fusarium і Mortierella види F.oxysporum, 

F.javanicum і M. isabelina  росли  при  концентрації  іонів  важких  металів 
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Таблиця 5.2  

Вплив сполук важких металів на культуральні та морфологічні ознаки 

мікроміцетів 

Вид Морфологічні ознаки Культуральні ознаки 

1 2 3 

Absidia butleri Lendn Припиняє рости вже за вмісту 

0,75 ГДК 

Припиняє рости вже за вмісту 

0,75 ГДК 

A. glauca Hagem Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl За концентрації  50 ГДК 

культура перестає утворювати 

конідії 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК, 

починаючи з концентрації 

важких металів 20 ГДК 

повітряний і субстратний 

міцелій стають  коричневого 

кольору 

Aspergillus niger Tiegh       Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

A. ochraceus G. Wilh За концентрації 10 ГДК 

культура  перестає утворювати 

конідії 

Зменшуються  розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК,  за 

концентрації 10 ГДК,  її 

структура стає ватоподібною 

A. ustus (Bainier) Thom et 

Church 

Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються  розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК,  

починаючи з концентрації 15 

ГДК повітряний міцелій стає 

сіро-чорного кольору, а 

субстратний–темно-

коричневого кольору  

A. nidulans (Eidam) Wint За концентрації 10 ГДК конідії 

стають поодинокими, 

зменшуються конідієносці 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК, 

культура починаючи  з 

концентрації 7 ГДК  починає 

продукувати у середовище 

пігмент, який забарвлює його у 

помаранчевий колір 

A.versicolor Tiraboschi. Thom, 

Church 

За концентрації 10 ГДК 

культура  перестає утворювати 

конідії 

Зменшуються розміри колонії 

починаючі з концентрації 0,75 

ГДК 

A. wentii Wehmer Не змінюються Зменшуються розміри колонії 

починаючі з концентрації 0,75 

ГДК 

A.flavus Lk: Fr. Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

A. fumigatus Fres. Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 
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Продовження таблиці 5.2 

 
1 2 3 

Arthrobotrys longispora Preus Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Chaetomium globosum Kunze: 

Fr 

Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Cladosporium cladosporioides 

(Fresen) G.A. de Vries 

Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

C. herbarum (Persoon) Link Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

починаючі з концентрації 0,75 

ГДК 

Curvularia tuberculata Jain Припиняє рости вже за вмісту 

0,75 ГДК 

Припиняє рости вже за вмісту 

0,75 ГДК  

Cunninghamella echinulata 

Thaxter 

Припиняє рости вже за вмісту 

0,75 ГДК 

Припиняє рости вже за вмісту 

0,75 ГДК  

Eupenicillium sp. Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Fusarium oxysporum 

(Schlecht.) Snyd. Et Hans 

За концентрації 10 ГДК 

культура перестає утворювати 

макро – і мікроконідії 

 Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК,  за 

концентрації 10 ГДК її 

структура стає  пухнастою, 

повітряний міцелій змінює 

забарвлення від кармінно-

лілового у контролі, до білого 

за дії 20 ГДК 

F. solani (Mart.) Sacc. Припиняє рости вже за вмісту 

0,75 ГДК 

Припиняє рости вже за вмісту 

0,75 ГДК  

F. javanicum Koorders Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії,  

починаючи з концентрації 10 

ГДК структура її стає 

пухнастою  

F. avanaseum (Corda: Fr.) Sacc Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Humicola brevis Gilman Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Mortierella jenkini Naumov Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

M. isabelina Oudem Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

M. vіnаcea Dixon-Stewart Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Не змінюються вже за вмісту 

0,75 ГДК 

Mucor corticola Hagem Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

M. globosus Ficher За концентрації 50 ГДК  не 

утворює спорангіоспори 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

M.  racemosus Fres., Beitr Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

M.  piriformis Fisher Не змінюються за всіх 

концентрацій 
Зменшуються розміри 

колонії вже за вмісту 0,75 ГДК 

Paecilomyces lilacinus 

(Thom) Samson 

Не змінюється за всіх 

концентрацій 
Зменшуються розміри 

колонії вже за вмісту 0,75 ГДК 
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Продовження таблиці 5.2 
1 2 3 

Penicillium vinaceum J.C. 

Gilman & E.V. Abbott 

Починаючи з концентрації 

10 ГДК стеригми на 

кісточках стають менш 

видовженими, зменшуються 

конідієносці, а за 

концентрації 20 ГДК вони 

стають редукованими, 

стеригми на кісточках, 

форма і розміри конідій не 

змінюються 

Зменшуються розміри колонії, 

змінюється колір повітряного 

міцелію: від блакитнувато-

зеленого в контролі до білого 

вже за концентрації 1 ГДК. 

Краплини ексудату 

забарвлюються від світло-

жовтого у контролі до темно-

жовтого кольору за  вмісту 10 

ГДК, змінюється колір 

пігменту, який культура 

продукує у середовище: від 

лілово-коричневого у контролі, 

до темно-коричневого за дії 20 

ГДК 

Penicillium expansum Lk 

 

Не змінюються за всіх 

концентрацій 
Зменшуються розміри 

колонії вже за вмісту 0,75 ГДК 

Penicillium spinulosum Thom Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

Penicillium citrinum Thom Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Penicillium corylophilum 

Dierckx 

Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК, за 

концентрації 10  ГДК 

повітряний міцелій стає світло-

зеленого кольору 

Penicillium sp4 За концентрації 50 ГДК 

культура перестає утворювати 

конідії 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК,  за 

концентрації 50 ГДК культура 

перестає утворювати краплини 

ексудату та продукувати у 

середовище  пігмент 

Penicillium sp8 Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Penicillium sp9 Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Phoma sp. Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Rhizopus oligosporus Saito Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Stachybotrys alternans Bonorden Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

Talaromyces variabilis (Sopp) 

Samson, Yilmaz, Frisvad & 

Seifert 

За концентрації 10 ГДК конідії 

стають поодинокими, 

зменшуються конідієносці 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК, 

змінюється інтенсивність 

виділення пігменту, який 

культура продукує у 

середовище: від яскраво-

червоного у контролі до темно-

червоного за вмісту10 ГДК 

 

 

http://www.speciesfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=560676
http://www.speciesfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=560676
http://www.speciesfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=560676
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Продовження таблиці 5.2 

 
1 2 3 

Trichoderma viride Pers.: Fr На концентрації 15 ГДК конідії 

стають поодинокими, 

зменшуються конідієносці 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК, колір 

повітряного міцелію 

змінюється від темно-зеленого 

у контролі до світлого зеленого 

за дії 15 ГДК 

T. koningii Oudemans Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

T. lignorum (Tode) Harz Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

T. longibrachiatum Rifai За концентрації 50 ГДК 

культура перестає утворювати 

конідії 

Зменшуються розміри колонії, 

змінюється колір  повітряного 

вже за вмісту 0,75 ГДК 

міцелію від світло-зеленого у 

контролі до білого за дії 50 

ГДК  

Verticillium album (Preus) 

Pidopliczko 

Не змінюються за всіх 

концентрацій 

Зменшуються розміри колонії 

вже за вмісту 0,75 ГДК 
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Рис. 5.1. Культуральні зміни Fusarium oxysporum на середовищі Чапека з різним умістом важких металів.

контроль 0,75 ГДК 1 ГДК 

3 ГДК 5 ГДК 7 ГДК 

10 ГДК 20 ГДК 20 ГДК 
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Рис.5.2. Культуральні зміни Penicillium vinaceum на сердовищі Чапека з різним умістом сполук важких металів. 

 

контроль 0,75 ГДК 1 ГДК 

3 ГДК 5 ГДК 7 ГДК 

10 ГДК 15 ГДК 20 ГДК 
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Рис. 5.3. Вплив різних концентрацій сполук важких металів на  

морфологічні ознаки Fusarium oxysporum.  

 

 

10 ГДК 

контроль 1 ГДК 

20 ГДК 
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Рис. 5.4. Зміни морфологічних ознак Penicillium vinaceum за дії різних 

концентрацій сполук важких металів.  

10 ГДК 20 ГДК 

контроль 1 ГДК 
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20 ГДК, а F. solani і M. vіnаcea припиняли свій ріст уже за мінімального 

вмісту токсичних сполук. 

Відомо, що підвищений уміст важких металів у середовищі може 

впливати на морфологічні і культуральні ознаки мікроскопічних грибів, що є 

важливим показником при визначенні видів-біоіндикаторів. Присутність 

іонів кадмію у середовищі від 1 до 150 мг/л стимулювало виділення пігменту 

у целюлозоруйнівних видів грибів, проте не змінювало їх морфологію, 

найбільш стійкими з них виявилися A.аlternata і Myrothecium verrucaria, що 

показано в роботі Н.М.Жданової [72]. За концентрації цинку 250 мг/л у видів 

роду Phoma, відмічались зміни забарвлення колонії, звуження зони 

пігментації, прискорення дозрівання пікнід, які створювали зернистість 

поверхні колонії [210]. Л.Левінскайте показано, що у Penicillium funiculosum 

за вмісту нікелю 4 мМ і цинку 40мМ уповільнювалося формування конідій, 

їх кількість у ланцюжках зменшувалася, відмічалися редуковані конідієносці 

[120].  

Експерименти показали, що у деяких видів мікроміцетів за дії сполук 

важких металів змінювалися культуральні та морфологічні ознаки (табл. 5.2). 

Так, у 92%  вивчених культур зменшувався діаметр колонії (додаток Б), у 8% 

видів змінювався колір повітряного міцелію, тоді як у 6% – повітряного і 

субстратного, ще у 6% – структура колонії, проте лише у 4% досліджених 

видів змінювалася інтенсивність виділення пігменту в середовище, тоді як 

1% виділення його припиняється, а ще 1% культур навпаки починає 

продукувати пігмент у середовище. Перестають утворювати конідії 16% 

досліджених видів, тоді як у 6% вони стають поодинокими. 

Наприклад, у F. oxysporum (рис. 5.1) уже за концентрації 0,75 ГДК 

зменшуються  розміри колоній, змінюється забарвлення повітряного міцелію 

від карміно-лілового у контролі до білого за концентрації 20 ГДК.  Структура 

колонії за вмісту важких металів 10-20 ГДК стає пухнастою, край нечітко 

вираженим (табл. 5.2). Форма і розміри макро-і мікроконідій за концентрації 

токсичних сполук 1 ГДК не відрізняються від контролю, проте вже за вмісту 
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10 ГДК культура перестає їх утворювати (рис. 5.3). 

Найбільш чіткі зміни культуральних і морфологічних ознак 

спостерігались у Penicillium vinaceum (рис. 5.2; 5.4). Так, уже за мінімального 

вмісту важких металів у середовищі Чапека колонії P. vinaceum  

зменшувалися (рис. 5.2). При подальшому підвищенні концентрацій 

токсичних сполук змінювалася структура колонії і колір повітряного 

міцелію: від блакитнувато-зеленого в контролі до білого вже за дії 1 ГДК, 

субстратного міцелію: від темно-лілового у контролі до темно-коричневого 

за вмісту 20 ГДК сполук кадмію, нікелю, цинку, купруму і плюмбуму. 

Забарвлення  краплин ексудату варіювало від світло-жовтого в  контролі до 

темно-жовтого кольору вже за концентрації 3 ГДК, а за вмісту важких 

металів 15 ГДК вони взагалі не утворювалися, також змінювалася 

інтенсивність виділення пігменту в середовище та його колір (від лілово-

коричневого у контролі до темно-коричневого  вже за дії 7 ГДК). 

Наші дослідження показали, що у Penicillium vinaceum за сумісної дії 

сполук важких металів у концентрації 10 ГДК довжина конідієносців  

зменшувалась на 22%, а їх товщина (на 30%) лише за максимальної 

концентрації. Під впливом останньої відбувається зменшення довжини 

конідієносців на 44%. Менш суттєвих змін зазнає морфологічна будова 

кісточок, так під впливом токсикантів у концентраціях 10 і 20 ГДК 

утворюються на 20 і 60% менш видовжені стеригми. Форма і розміри конідій 

на всіх концентраціях не змінювалися, проте за максимальних концентрацій 

уповільнювалося їх формування. Так, за вмісту важких металів 10 ГДК 

кількість конідій у ланцюжках зменшувалася, а за концентрації 20 ГДК 

ланцюжки з них не утворювалися. Також слід зазначити, що конідієносці за 

вмісту токсичних сполук 20 ГДК стають редукованими (рис. 5.4). 

Радіальна швидкість росту є однією із інтегральних показників 

розвитку мікроміцетів, яка відображає їх реакцію на вплив різних
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Рис. 5.5. Діаметр колоній на середовищі Чапека з різним умістом 

сполук важких металів:       – 48 годин;      – 96 годин;        – 144 години;      – 

192 години. 
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Рис. 5.6. Радіальна швидкість росту колоній на середовищі Чапека з 

різним умістом сполук важких металів. 
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екологічних чинників, одним із яких може бути підвищений уміст важких 

металів у середовищі [14, 167, 322].   

Аналіз отриманих даних свідчить про залежність інтенсивності росту 

мікроскопічних грибів від вмісту сполук важких металів у поживному 

середовищі (рис. 5.5). Експериментами доведено, що лише для  F.oxysporum 

на початковому етапі (до 48 год) дії зазначених сполук у мінімальній 

концентрації спостерігається прискорення росту, на що вказує збільшення 

діаметра колоній на 30% (додаток В). У 6% мікроміцетів (A.ochraceus, 

A.versicolor і P. spinulosum) за мінімальної концентрації сполук важких 

металів протягом усього експерименту діаметр колоній статистично 

достовірно не відрізнявся від контролю (рис. 5.5, б), а у 10% видів був 

однаковим за дії важких металів у концентраціях 0,75 ГДК і 1ГДК (рис.5.5, 

в). Тоді, як у 84% вивчених видів упродовж усього терміну культивування, 

швидкість росту зменшувалась на 20% за умісту 0,75 і 1 ГДК (рис.5.5, г)  та у 

4-12 разів за максимальних концентрацій (додаток Б). Тобто для більшості 

мікроміцетів спільною ознакою чутливості до підвищеного рівня важких 

металів є зменшення діаметра колоній [281]. Також, наші експерименти 

показали, що у 16% досліджених видів мікроміцетів за дії токсикантів у 

концентраціях 1-5 ГДК, ріст колоній спостерігався лише через 96 год., тоді як 

ще у 12% подібний ефект спостерігався за умісту 10-50 ГДК (додаток Б).  

Відомо, що формування колонії мікроміцетів залежить від концентрації 

поживних речовин у середовищі, температури, вологості, рН, а також 

антропогенного навантаження, зокрема підвищеного вмісту важких металів, 

які здатні затримувати їх ріст [169]. 

Проте, при обговоренні отриманих результатів, необхідно враховувати, 

що досліджені мікроміцети розрізнялися за радіальною швидкістю росту і в 

умовах контролю (рис. 5.6). Так, 14% видів мали досить високу швидкість 

росту (0,3-0,5 мм/год), тоді як у 80% швидкість росту була дещо нижчою 

(0,11-0,29 мм/год) і лише у P. citrinum, B.cinerea та A.longispora була  

порівняно низькою – 0,03-0,09 мм/год (додаток В). Аналіз даних впливу 
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важких металів свідчить, що при їх концентрації до 3 ГДК у 16% видів 

(А.niger, A.nidulans, A.wentіі, A.glauсa, М.corticola, M.globosus, 

C.cladosporioіdes і R. oligosporus) швидкість росту зменшувалась у 2,5-5,5 

рази в порівнянні з контролем (рис. 5.6 а, б), тоді як для інших мікроміцетів 

вплив, при зазначеному діапазоні концентрацій, був меншим. За дії високих 

концентрацій сполук важких металів (10-50 ГДК), значне зменшення 

радіальної швидкості росту від 5 до 23 разів, спостерігалось у P. vinaceum, 

Penicillium sp4, A.alternatа, H. brevis, F. oxysporum, C. globosum, M. isabelina, 

A.fumigatus, А.nidulans, A. ustus, T.longibrachiatum і M. globosus (рис.5.6 в, г). 

У більшості інших видів зменшення радіальної швидкості росту становило 

від 1,7 до 4 разів (додаток В). 

 Отримані результати деякою мірою узгоджуються із даними 

літератури. Наприклад, В.А.Тереховою показано, що  купрум у концентрації 

100 мг/л знижував у 4 рази  радіальну швидкість росту Phoma glomerata, а у 

P.exigua і P. herbarum подібні зміни відбувалися за вмісту –250 мг/л [210]. 

L.Levinskaite відмічала, що кадмій у концентрації 1-2 мМ знижував на 80-

95% швидкість росту Penicillium decumbens і Alternaria alternata, тоді як у 

Trichoderma viride за вмісту 3 мМ вона зменшувалася лише на 30% [299]. 

Отже, чутливими вже до мінімального вмісту важких металів (0,75 

ГДК) були 10% (A. butleri, M. vіnаcea, C. echinulata, C. tuberculata, і F. solani) 

досліджених видів мікроскопічних грибів, тоді як 8% видів 

(T.longibrachiatum, A. alternatа, Penicillium sp4 і M.globosus) росли навіть за 

максимальної концентрації (50 ГДК) і домінували в зонах сильного 

забруднення біля вантажної прохідної Криворізького сурикового заводу, 

РЗФ-1 і свіженамитого плесу ПівнГЗК. Показано, що найбільш чіткі зміни 

культуральних і морфологічних ознак спостерігались у P. vinaceum, вже за 

мінімального вмісту токсичних сполук. На основі визначення резистентності 

мікроміцетів до важких металів, змін їхніх культуральних і морфологічних 

особливостей, та радіальної швидкості росту під впливом різних 

концентрацій токсичних сполук можна стверджувати про доцільність 
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використання вищевказаних показників для біоіндикації ґрунтів, 

забруднених важкими металами. 

 

5.2 Особливості акумуляції важких металів ґрунтовими 

мікроскопічними грибами та їх вплив на продукування біомаси 

 

Реакції мікроскопічних грибів на присутність поллютантів у 

середовищі можна фіксувати по накопиченню міцеліальної біомаси на рідких 

середовищах [305, 343]. Для вивчення здатності накопичувати біомасу і 

сполуки важких металів були відібрані як домінантні, так і типові часті в 

мікробоценозах природних і забруднених едафотопів види мікроміцетів, а 

також різні за стійкістю до токсикантів. 

Інтенсивність накопичення біомаси в різних видів мікроміцетів 

залежить від швидкості метаболічних процесів і є видоспецифічною 

характеристикою [259, 305, 343]. Тому в подальших експериментах 

використовувалися види, у яких вона значно розрізнялася. Так, дані рисунка 

5.7 свідчать, що в умовах контролю найбільш висока здатність накопичувати 

біомасу була у A. wentii і В. cinerea. За 14 діб культивування на рідкому  

середовищі Чапека вони утворили біомаси 574,1 мг і 636,77 мг, відповідно. У 

1,2-1,6 разів меншими ці значення були у Т.longibrachiatum, P. vinaceum, 

A.niger, F.oxysporum, М.jenkini і C.cladosporioides, тоді як біомаса, що 

продукувала  А. alternata, складала 162,7 мг (рис. 5.7). Відомо, що в різних 

екологічних умовах інші чинники можуть як стимулювати, так і 

пригнічувати синтез біомаси, виступаючи в останньому випадку 

лімітуючими. Ільїним Д.Ю. показано, що селенат натрію в концентраціях10
7
-

10-
4
 г/л середовища обумовмовлював збільшення на 30-121% швидкості 

росту Penicillium chrysogenum, P. nigricans, Fusidium coccineum, Acremonium 

chrysogenum і накопичення біомаси [87]. Сполуки купруму і аргентуму в 

концентраціях до 1 ГДК стимулювали накопичення біомаси і спороношення 

в мікроміцетів роду Penicillium [74]. 
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Рис. 5.7. Біомаса мікроміцетів на середовищі Чапека з різним умістом 

сполук важких металів (мг): Alternaria alternate (1), Trichoderma 

longibrachiatum (2), Fusarium oxysporum (3), Aspergillus niger (4), Penicillium 

vinaceum (5), Aspergillus wentii (6), Mortierella jenkini (7), Botrytis cinerea (8), 

Cladosporium cladosporioides (9) * – статистично достовірна різниця відносно 

контролю, р<0,05. 

У наших дослідах при сумісній дії азотнокислих солей купруму, цинку, 

нікелю і кадмію пригнічення утворення біомаси у T.longibrachiatum, 

F.oxysporum, A. niger, P. vinaceum і C. cladosporioides спостерігалося вже при 

мінімальному вмісті важких металів у середовищі (рис. 5.7- 5.10). Однак, у 

А.alternata, M.jenkini, A. wentii і В.cinerea кількість продукованої біомаси 

статистично достовірно не відрізнялася від контролю. Разом із цим у першій 

групі видів більше зниження біомаси (на 49-65%) було характерне для 

F.oxysporum, A.niger і C.cladosporioides (рис. 5.7-5.8). Зростання концентрації 

іонів важких металів до 1 і 1,5 ГДК зменшувала утворення біомаси 

практично всіма мікроміцетами, причому найменші темпи (до 33%) були у 

A.alternata, а найбільші (74,3%) – у P. vinaceum і (80%) – C. cladosporioides 

(рис. 5.7-5.9).  Поряд із цим необхідно відмітити, що у В.cinerea вона   
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Рис. 5.8.  Вплив різного вмісту важких металів у рідкому середовищі 

Чапека на продукування біомаси  Aspergillus niger (а, б) і Fusarium oxysporum 

(в). 
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Рис. 5.9. Вплив різного вмісту важких металів у рідкому середовищі 

Чапека на продукування біомаси Penicillium vinaceum (а, б) і Trichodema 

longibrachiatum (в). 
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Рис. 5.10. Вплив різного вмісту важких металів у рідкому середовищі 

Чапека на продукування біомаси Aspergillus wentii (а, б) і Mortierella jenkini 

(в). 
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статистично достовірно не відрізнялася від контролю. Отримані результати 

свідчать як про збільшення синергетичного впливу іонів важких металів, так 

і про видоспецифічність продукування біомаси дослідженими видами 

мікроміцетів. За максимального вмісту важких металів у середовищі 

припиняв накопичувати біомасу C.cladosporioides. Тоді як Penicillium 

vinaceum зменшував утворення біомаси в 7,3 рази в порівнянні з контролем, а 

у всіх інших видів вона зменшувалася  – у 3,5-6 разів, що свідчить про різні 

стратегії адаптації у домінантних і помірно стійких видів (рис. 5.7; 5.9; 5.10). 

Високий уміст сполук важких металів у середовищі впливає не лише на 

морфологічні та культуральні ознаки мікроміцетів, а також і на інтенсивність 

акумуляції токсикантів. Їх накопичення в значній мірі залежить від видової 

належності мікроміцетів, що можна пояснити складом компонентів клітинної 

оболонки грибів, які здатні зв’язувати іони важких металів [305]. Основними 

хімічними групами, що можуть впливати на пул іонів важких металів в 

клітині є ацетамідні групи хітину, гідроксильні групи поліцукрів, 

сульфгідрильні і карбоксильні групи білків, аміно- і фосфатні групи 

нуклеїнових кислот [168, 268].   

Наші експерименти показали, що  рівень накопичення важких металів 

залежав від чутливості до них досліджених видів мікроміцетів, а також від 

умісту важких металів в едафотопах, з яких вони були виділені. Отримані 

результати дозволили стверджувати, що найактивніше поглинали кадмій 

A. wentiі, А. alternata, B. cinerea і M. jenkinі (рис. 5.11). Про 

видоспецифічність акумуляції іонів важких металів свідчить той факт, що з 

підвищенням рівня кадмію у середовищі до 0,5 ГДК A. wentii і M. jenkini 

накопичували його у 5,7 та 7,4 разів більше, тоді як A. alternatа – у 2,7 разів, а 

B. cinerea – лише на 10%. Аналогічна тенденція спостерігалася і за 

концентрації 1 ГДК: B. cinerea акумулював у 4,7 більше кадмію  відносно 

контролю, тоді як інші види у 10-13 разів. З підвищенням вмісту елементів у 

поживному середовищі активізуються процеси поглинання кадмію клітинами 
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Риc. 5.11. Акумуляція іонів важких металів ґрунтовими 

мікроскопічними грибами (мкг/г сухої речовини):     – Alternaria alternatа,       

– Aspergillus wentii,      – Aspergillus niger,      – Penicillium vinaceum,      – 

Trichoderma longibrachiatum,     – Fusarium oxysporum,     – Botrytis cinerea,     

– Mortierella jenkini,      – Cladosporium cladosporioides. 
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B. cinerea і M. jenkinі у порівнянні з A. alternata і A. wentii. Так, за 

концентрації 2 ГДК A. alternata і A. wentii акумулювали його у 15,6-16,9, 

B. cinerea і M. jenkinі – у 19,9-21,9 разів більше, тоді як за вмісту 3 ГДК – у 

16,2-16,9 та у 23,3 рази, відповідно. 

Досліджені види мікроскопічних грибів досить активно поглинали 

нікель та купрум (рис. 5.11). Причому встановлено, що вже за мінімальної 

концентрації сполук важких металів у середовищі B. cinerea проявляє 

найвищу здатність до акумуляції нікелю (уміст у клітинах міцелію зростав у 

32 рази). Пришвидшення темпів поглинання цього елементу в 4,6 разів для 

T. longibrachiatum та в 9 разів для A. niger відбувалося за концентрації 1 та 

1,5 ГДК, відповідно. Для останнього за концентрації 1 ГДК спостерігалося 

найбільше зростання інтенсивності надходження купруму (уміст 

підвищувався в 6,7 разів). Зазначене дозволяє припустити, що саме за цих 

умов відбувається активізація фізіологічних процесів транспорту іонів 

металів до клітин. 

Іншою особливістю акумуляції зазначених вище елементів при 

комплексному внесенні сполук важких металів у середовище вирощування є 

висока її видоспецифічність. Так, за максимальної концентрації у середовищі 

T. longibrachiatum, M. jenkinі, A. niger і A. wentii здатні накопичувати в 46-58, 

а B. cinerea в 90 разів більше нікелю, ніж у контролі, тоді як у P. vinaceum, 

A. alternata і F. оxysporum – від 9 до 12 разів. У B. сinerea, скоріш за все, таке 

зростання темпів акумуляції призводять до неспроможності антиоксидантної 

системи клітини нейтралізувати токсичні метаболіти, тому концентрація 5 

ГДК сполук важких металів у середовищі була летальною для цього виду. 

Для C. cladosporioides підвищення акумуляції кадмію, нікелю, купруму і 

цинку в 15,8; 13,4; 7,1 і 4,5 рази, відповідно за умісту 1,5 ГДК сполук важких 

металів у середовищі є сублетальною. 

Порівняння інтенсивності поглинання іонів важких металів за 

наявності їх надлишку у середовищі показало, що цинк, більшістю 

мікроміцетів, акумулюється найменшими темпами (рис. 5.11). Так, при 
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мінімальній концентрації у більшості мікроміцетів кількість цинку зростала 

до 80%. За концентрації 3 ГДК лише для M. jenkinі і P. vinaceum підвищення 

його умісту в клітинах міцелію становило 12,5 та 5,8 разів порівняно до 

контролю, тоді як для інших – не перевищувало 4,2 рази. 

Проте при обговоренні отриманих результатів, необхідно враховувати, 

що за рахунок багатовимірності екологічної ніші, в якій відтворює і 

функціонує популяція певного виду мікроскопічних грибів, види з помірною 

чутливістю також можуть займати домінуючі позиції в мікоценозі і які 

можуть втрачати інші, іноді більш стійкіші види [130, 260]. 

Таблиця.  5.3 

Залежність продукування біомаси мікроміцетів на рідкому 

середовищі Чапека від вмісту в ньому сполук важких металів 

Вид Цинк Кадмій Купрум Нікель 

R±mr R±mr R±mr R±mr 

Alternaria alternata 

(Fr.) Keissl 

-0,87±0,25* -0,87±0,14* -0,96±0,13* -0,90±0,22* 

Aspergillus niger Teіgh       -0,98±0,06* -0,72±0,12* -0,78±0,12* -0,64±0,14* 

A. wentii Thom, Church -0,90±0,22* -0,97±0,11* -0,96±0,14* -0,86±0,16* 

Botrytis cinerea 

Persoon ex Fries 

-0,93±0,19 -0,93±0,19 -0,83±0,16* -0,92±0,20* 

Cladosporium 

cladosporioides 

(Fresen) G.A. de Vries 

-0,71±0,19* -0,70±0,19 -0,84±0,12* -0,93±0,15* 

Fusarium oxysporum 

E.F. Sm. Et Swingle 

-0,79±0,19* -0,88±0,24* -0,79±0,19* -0,98±0,10* 

Mortierella jenkini 

Naumov 

-0,99±0,07* -0,99±0,07* -0,95±0,16* -0,90±0,22* 

Penicillium vinaceum 

J.C. Gilman 

-0,97±0,11* -0,96±0,14 -0,97±0,13* -0,87±0,15* 

Trichoderma 

longibrachiatum Rifai 

-0,98±0,11* -0,85±0,16* -0,82±0,18* -0,96±0,13* 

Примітка: *– достовірно при 95%. 

Дані кореляційного аналізу представлені в таблиці 5.3 дозволяють 

стверджувати, що підвищений уміст в середовищі сполук цинку, кадмію, 

купруму і нікелю пригнічує продукування біомаси усіма дослідженими 

видами мікроскопічних грибів. Так, розглядаючи вплив іонів цинку 
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необхідно зазначити, що ступінь сполученості між продукуванням біомаси  

A.alternata,  C. cladosporioides і F. oxysporum та умістам іонів цинку є  

зворотно високим, значення коефіцієнтів кореляції знаходились у межах від 

r=-0,71 до r= -0,79, тоді як максимальні значення даного показника були 

отримані для A. niger, A. wentii, B. cinerea, M. jenkini, P. vinaceum і 

T.longibrachiatum  (від r= -0,90 до r=-0,99). Високою сила зв’язку була між 

продукуванням біомаси мікроміцетами і умістом іонів кадмію і купруму. 

Найбільші від’ємні значення коефіцієнтів кореляції від r= -0,96 до r=-0,99 

відмічалися у A. wentii, M. jenkini і P. vinaceum. Також високий ступінь 

залежності спостерігався між продукуванням біомаси мікроскопічними 

грибами і умістом іонів нікелю (r=-0,86– r=-0,98) і лише у A. niger  – середній 

(r=-0,64). 

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що до мінімального 

змісту (0,75 ГДК) сполук важких металів у середовищі Чапека були чутливі 

10% видів (Absidia butleri, Mortierella vіnаcea, Cunninghamella echinulata, 

Curvularia tuberculata і Fusarium solani), тоді як у 8% (Trichoderma 

longibrachiatum, Alternaria alternatа, Penicillium sp4 і Mucor globоsus) 

спостерігався помірний ріст навіть при максимальній концентрації (50 ГДК).  

За мінімального умісту іонів важких металів на початковому етапі дії 

(до 48 год) діаметр колонії збільшується лише у Fusarium oxysporum, тоді як 

у інших видів підвищення вмісту важких металів у середовищі уповільнює їх 

ріст. Показано, що під впливом сполук важких металів у концентрації до 3 

ГДК, у 16% досліджених видів мікроскопічних грибів швидкість росту 

знижувалась у 2,5-5,5 разів, а у більшості інших видів – у 1,2-2 рази. За дії 

високих концентрацій сполук важких металів (10-50 ГДК) значне зменшення 

радіальної швидкості росту від 5 до 23 разів спостерігалось Penicillium 

vinaceum, Penicillium sp4, Alternaria alternatа, Humicola brevis, Fusarium 

oxysporum, Chаetomium globosum, Mortierella isabelina, Aspergillus fumigatus, 

А.nidulans, A. ustus, Trichoderma longibrachiatum і Mucor globosus (додаток В). 
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У більшості інших видів зменшення радіальної швидкості росту становило 

від 1,7 до 4 разів. 

Доведено, що резистентні та помірно стійкі види мікроміцетів мають 

відмінність у накопиченні сполук важких металів та продукуванні біомаси за 

таких умов. Так, найбільше пригнічення синтезу біомаси (у 5-7,3 рази) при 

концентрації іонів важких металів у середовищі 3 ГДК відмічено у 

Aspergillus wentii, Alternaria alternata і Penicillium vinaceum. Встановлені 

особливості поглинання іонів важких металів свідчать про функціонування 

певних фізіологічних бар’єрних механізмів на шляху їх надходження в 

клітини. 

Отже, визначення чутливих та стійких видів мікроміцетів до сумісної 

дії важких металів, швидкості їх радіального росту, особливостей 

накопичення сполук важких металів та продукування міцеліальної біомаси за 

таких умов мають вагоме практичне і теоретичне значення при визначенні 

видів, які можуть використовуватися для біоіндикації ґрунтів, забруднених 

важкими металами. 
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РОЗДІЛ 6 

ВПЛИВ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ОСНОВІ ОСАДІВ 

МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД І АМОФОСУ  НА  ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА 

ВИДОВИЙ СКЛАД ҐРУНТОВИХ МІКРОМІЦЕТВ 

 

Відомо, що органо-мінеральні добрива на основі осадів стічних вод 

мають високу ефективність, тому правильне їх застосування в сільському 

господарстві дозволяє підвищити родючість ґрунтів і врожайність 

сільськогосподарських культур [232,  327]. Проте вони повинні задовольняти 

ряд вимог: відсутність хімічних речовин, передусім органічних ксенобіотиків, 

важких металів – плюмбуму, кадмію, цинку, нікелю і купруму, а також 

патогенної мікрофлори [109, 119, 160]. В екологічному аспекті для безпечного 

використання органо-мінеральних добрив на основі осадів стічних вод в 

агроценозах, найбільш об’єктивним критерієм є реакція ґрунтових 

мікроорганізмів і мікроміцетів на їх внесення у ґрунт [158, 197]. 

Функціонування ґрунтової мікобіоти визначає кордони екологічної стійкості 

агроекосистем, збереження родючості ґрунтів і гарантію отримання безпечної 

сільськогосподарської продукції [106, 172]. Разом із цим залишається 

практично не дослідженим питання формування ценозу мікроміцетів в 

чорноземі звичайному за внесення органо-мінеральних добрив на основі 

осадів стічних вод. 

 

6.1 Зміни чисельності мікроміцетів у чорноземі звичайному  

 

Для дослідження впливу комплексного фосфоромісткого добрива 

амофосу та органо-мінеральних добрив (ОМД) на основі осадів стічних вод 

(ОСВ) на кількісні і якісні показники ґрунтових мікроміцетів був проведений 

мікропольовий дослід, добрива вносились в еквівалентній дозі (кг/га) по 

діючий речовині за наступною схемою:  амофос у дозі Р10; ОМД на основі 

ОСВ – Р10; амофос – Р30; ОМД на основі ОСВ – Р30. Зразки ґрунту відбирали 

на глибині 0-10, 10-20 і 20-30 см під посівами ярого ячменю сорту  
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Таблиця 6.1  

Вплив органано-мінеральних добрив на основі осадів стічних вод та 

амофосу на чисельність ґрунтових мікроскопічних грибів, тис. КУО/г 

сухого ґрунту 

Глибина 

відбору проб 

M±m 

 

V,% % до контролю Tst 

1 2 3 4 5 

Фаза виходу в трубку 

Контроль без добрив 

0-10 см 65,1±2,9 10,1 – – 

10-20 см 52,9 ± 2,8 11,9 – – 

20-30 см 34,7±5,6 23,6 – – 

Передпосівне внесення амофосу в дозі Р10 

0-10 см 89,3±7,0 17,7 137,2 3,16 

10-20 см 59,0±6,0 22,8 111,4 0,91 

20-30 см 36,5±2,6 16,1 104,9 0,38 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р10 

0-10 см 69,5±4,2 13,6 106,8 0,87 

10-20 см 57,2±6,4 24,1 108,1 0,61 

20-30 см 36,3±2,2 14,0 104,6 0,37 

Передпосівне внесення амофосу в дозі Р30 

0-10 см 207,1±7,2 7,9 318,1 18,08 

10-20 см 80,3±7,2 20,2 151,7 3,52 

20-30 см 60,5±5,7 21,1 174,4 3,81 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р30 

0-10 см 121,2±9,4 17,5 186,1 6,65 

10-20 см 69,0±4,1 13,6 130,4 3,20 

20-30 см 66,1±6,7 22,5 190,6 4,14 

Фаза колосіння 

Контроль без добрив 

0-10 см 99,8±6,3 14,3 – – 

10-20 см 82,6±2,6 7,2 – – 

20-30 см 41,7±4,1 22,0 – – 

Передпосівне внесення амофосу  в дозі Р10 

0-10 см 150,7±4,0 4,9 187,2 11,51 

10-20 см 93,3±7,5 18,1 113,1 1,35 

20-30 см 71,6±4,4 14,0 171,9 4,93 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р10 

0-10 см 141,0±5,2 8,3 141,3 5,00 

10-20 см 91,2±5,4 13,4 110,4 1,42 

20-30 см 58,8±4,2 16,1 141,1 2,90 

Передпосівне внесення амофосу в дозі Р30 

0-10 см 269,4±10,9 9,1 269,9 13,42 

10-20 см 182,5±7,5 9,2 221,0 12,48 

20-30 см 117,1±6,6 12,7 280,8 9,67 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р30 

0-10 см 183,4±12,6 15,4 183,9 5,91 
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Продовження таблиці 6.1 

1 2 3 4 5 

10-20 см 119,2±7,3 13,3 144,4 4,70 

20-30 см 88,1±2,2 5,7 211,5 9,92 

Фаза молочної стиглості 

Контроль без добрив 

0-10 см 107,1±2,5 5,3 – – 

10-20 см 78,2±4,2 12,1 – – 

20-30 см 43,5±2,9 15,2 – – 

Передпосівне внесення амофосу  в дозі Р10 

0-10 см 133,7±3,4 12,4 124,9 3,39 

10-20 см 92,0±2,0 5,1 117,6 2,92 

20-30 см 63,2±5,7 20,4 145,2 3,03 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р10 

0-10 см 132,2±6,0 10,2 123,5 3,45 

10-20 см 90,8±2,5 6,4 116,1 2,54 

20-30 см 56,0±4,0 16,1 128,6 2,49 

Передпосівне внесення амофосу в дозі Р30 

0-10 см 267,1±5,6 5,7 249,4 25,95 

10-20 см 159,3±5,2 7,4 203,6 11,99 

20-30 см 95,4±2,0 4,9 219,0 14,33 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р30 

0-10 см 159,8±5,2 7,3 149,2 9,09 

10-20 см 107,1±4,1 8,6 136,9 4,89 

20-30 см 87,8±8,0 20,5 201,7 5,16 

Фаза повної стиглості 

Контроль без добрив 

0-10 см 92,1±4,5 11,1 – – 

10-20 см 76,8±3,9 11,6 – – 

20-30 см 38,7±2,6 15,2 – – 

Передпосівне внесення амофосу  в дозі Р10 

0-10 см 131,5±3,8 6,5 142,8 6,59 

10-20 см 90,6±4,2 10,4 118,0 2,38 

20-30 см 55,8±2,5 10,1 144,2 4,68 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р10 

0-10 см 115,6±11,0 21,3 125,5 1,97 

10-20 см 87,6±2,5 6,5 114,1 2,29 

20-30 см 55,1±3,9 16,1 145,5 3,45 

Передпосівне внесення амофосу в дозі Р30 

0-10 см 220,4±10,5 10,7 239,2 11,19 

10-20 см 147,9±8,9 13,5 192,6 7,25 

20-30 см 82,6±8,6 23,4 213,6 4,86 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р30 

0-10 см 145,7±9,0 13,9 158,2 5,27 

10-20 см 105,4±3,3 7,1 137,3 5,51 

20-30 см 63,6±4,7 16,7 164,3 4,59 
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―Галактик‖ у фазах: виходу в трубку, колосіння, молочної та повної 

стиглості. 

  Чисельність мікроміцетів залежала від фенофази розвитку рослин, 

метеорологічних умов вегетаційного сезону та від кількості добрив, які 

вносилися в ґрунт. Дослідження чисельності мікроміцетів показало її 

підвищення в едафотопах з внесенням амофосу та ОМД на основі ОСВ. Так,  

найнижчою кількість мікроміцетів була на контрольній ділянці. В ґрунті 

дослідної ділянки за внесення ОМД на основі ОСВ у дозі Р10 відбувалося 

незначне підвищення чисельності мікроскопічних грибів у всіх шарах ґрунту. 

На ділянках за внесення даного добрива у дозі Р30 у поверхневому шарі 

ґрунту їх кількість була  в 1,8 разів більшою, ніж у контролі, а в шарах ґрунту 

10-20 і 20-30 см вона підвищувалась до 2 разів. В едафотопах за внесення 

амофосу у кількості Р30 спостерігалось підвищення в поверхневому шарі 

чисельності мікроміцетів в 1,3 рази порівняно з контролем, тоді як у нижніх 

шарах ґрунту їх кількість збільшувалася всього на 10%. Високою чисельність 

була на ділянках з максимальним вмістом амофосу, спостерігалось 

збільшення кількості мікроскопічних грибів в поверхневому шарі ґрунту в 

3,1 рази, порівняно з контролем, а у більш глибоких шарах ґрунту їх 

чисельність підвищувалася на 15-20%, що може пояснюватися збільшенням 

частки фітопатогенних видів, зокрема із роду Fusarium (табл. 6.3). 

Отримані результати узгоджуються із даними А.П.Щербакова і співавт, 

якими показано, що у вилуженому чорноземі протягом вегетаційного періоду 

під посівами ярової пшениці при внесенні мінеральних добрив (фон + NPK) 

чисельність мікроміцетів збільшувалася до 2,3 разів порівняно з контролем 

без добрив [243]. 

У фазі колосіння спостерігалась збільшення кількості мікроскопічних 

грибів порівняно з фазою виходу в трубку. Так, на контрольній ділянці 

чисельність мікроскопічних грибів у шарах ґрунту 0-10 і 10-20 см 

підвищувалася в 1,5 рази порівняно з попередньою фазою, тоді як на глибині 

20-30 см вона збільшувалася в 1,2 рази. Підвищення чисельності може 
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обумовлюватися деяким зниженням температури у поверхневому та більш 

глибоких шарах ґрунту в цей період. За даними літератури також відомо, що 

в ризосфері сільськогосподарських культур у фазах колосіння і цвітіння 

відмічається максимальна чисельність мікроміцетів, що пов’язано з 

найбільшою фізіологічною активністю рослин у цей час [12, 162, 172]. У 

ґрунтах з внесенням ОМД на основі ОСВ у дозі Р10 відбувалось збільшення 

чисельності мікроміцетів у 2 рази у поверхневому шарі ґрунту, а у нижніх 

шарах вона зростала в 1,5-1,6 рази. На ділянках з максимальною кількістю 

даного добрива їх кількість підвищувалася у шарі ґрунту 0-10 см у 1,5 рази, а 

на глибині 10-20 чисельність мікроміцетів збільшувалася в 1,7 разів, а в шарі 

ґрунту 20-30 см  у 1,6 разів порівняно з попередньою фазою (табл. 6.1). В 

едафотопах з внесенням амофосу у дозі Р10 кількість мікроскопічних грибів у 

поверхневому шарі ґрунту підвищувалася в 1,6 рази, тоді як у шарах 10-20 і 

20-30 см їх чисельність збільшувалася  в 1,7-1,9 разів порівняно з фазою 

виходу в трубку. На ділянках за максимального вмісту амофосу чисельність 

мікроміцетів підвищувалася в 1,3 рази на глибині 0-10 см, тоді як у більш 

глибоких шарах вона була в 1,9-2,2 рази більшою, ніж у попередній фазі.  

У фазі молочної стиглості на контрольній ділянці спостерігалося 

підвищення чисельності мікроскопічних грибів у поверхневому шарі ґрунту  

(до 10%) порівняно з фазою кущіння та в 1,6 разів порівняно з фазою виходу 

в трубку (табл. 6.1). В едафотопах з внесенням ОМД на основі ОСВ у 

мінімальній кількості, чисельність мікроскопічних грибів в усіх шарах ґрунту 

практично не відрізнялась від у попередньої фази та була у 1,5 рази більшою, 

ніж у фазі виходу в трубку. В ґрунтах, з внесенням даного добрива у дозі Р30 

в усіх шарах ґрунту їх кількість була на 10% меншою порівняно з 

попередньою фазою та на 15% більшою, ніж у фазі виходу в трубку. В 

едафотопах із внесенням амофосу у дозі Р10 у шарі ґрунту 0-10 см кількість 

мікроскопічних грибів була в 1,2 рази меншою, ніж у попередній фазі, проте 

була в 1,4 рази вищою, ніж у фазі виходу в трубку, тоді як у нижніх шарах 

ґрунту вона практично не відрізнялася від попередньої фази, та зростала у 1,5 
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рази порівняно з першою фазою. У ґрунті з внесенням амофосу у 

максимальній кількості чисельність мікроміцетів у шарі ґрунту 0-10 см 

практично не відрізнялася від фази колосіння, а у більш глибоких шарах 

знижувалася на 10%, та була майже на 20% вищою, ніж у фазі виходу в 

трубку. 

 Наприкінці вегетаційного сезону у фазі повної стиглості 

спостерігалося деяке зниження чисельності ґрунтових мікроскопічних грибів, 

як на контрольній ділянці, так і на ділянках з внесенням амофосу і ОМД на 

основі ОСВ, порівняно з фазами колосіння і молочної стиглості, проте вона 

була дещо вищою, ніж у фазі виходу в трубку (табл. 6.1), що можна пояснити 

тим, що в саме в цей час у ґрунті посилюються процеси деструкції кореневої 

системи, в яких беруть безпосередню участь мікроміцети. 

Підсумовуючи усе вище сказане, можна констатувати, що внесення у 

ґрунт амофосу і ОМД на основі ОСВ підвищує чисельність мікроміцетів і 

активізує таким чином процеси мобілізації елементів живлення рослин, що 

сприяє підвищенню врожайності.    

 

6.2 Особливості формування структури ценозу ґрунтових 

мікроскопічних грибів 

 

Із ґрунтів дослідних ділянок виділено та ідентифіковано 19 видів із 14 

родів мікроскопічних грибів (табл. 6.2). Комплекс типових видів складали 

представники родів Alternaria Nees, Aspergillus Micheli, Cladosporium 

Schweinitz, Botrytis Micheli ex Friers Fusarium Link:Fr, Humicola Traaen, 

Paecilomyces Harz, Penicillium Link:Fr., Stachybotrus  Corda, Trichoderma Hers., 

Mucor Mich, Mortierella Coem, Torula Person ex Fries, Verticillium Nees ex 

Wallroth. 

Відомо, що вивченню структури мікоценозів в різних підтипах 

чорноземів,  під посівами сільськогосподарських культур присвячено багато  

робіт [106, 112, 243]. За даними І.В.Білай, в опідзолених чорноземах під  
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Таблиця 6.2  

Видовий склад мікроміцетів в ґрунтах дослідних ділянок 

№ п/п Вид 

1 2 

Царство Fungi (Mycota, Micetalia) 

Відділ Zigomycota 
 Класс Zygomycetes 

Порядок Mucorales  

Родина Mortierellaceae  

1 Mortierella alpina Pyeronel 

 Родина Mucoraceae 

2 Mucor griseo-cyanus Hagem 

3 M. globosus Ficher 

 Mitosporic fungi 

Клас Hyphomycetes 

Порядок Hyphomycetales 

Родина Dematiaceae 

4 Alternaria alternata (Fr.) Keissl 

5 Botrytis cinerea Persoon ex Fries 

6 Cladosporium cladosporioіdes (Fresen) G.A. de Vries 

7 C. elegantulum Pidopliczko et Deniak 

8 Humicola brevis Gilman 

 Stachybotrys  alternans Bonorden 

 Torula herbarum (Pers.) Lk: S.F.Gray 
Родина Moniliaceae 

9 Aspergillus niger Tiegh       

10 A. fumigatus Fres. 

11 A.flavus Lk: Fr. 

12 Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 

13 Penicillium vinaceum J.C. Gilman & E.V. Abbott 

14 Penicillium expansum Link 

15 Trichoderma viride Pers.: Fr 

16 Verticillium album (Preus) Pidopliczko 

Родина Tuberculariaceae 

17 Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et Hans 

18 F. solani (Mart.) Sacc. 

19 F. sambucinum Fucк. 
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Фаза виходу в трубку 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1 Частота трапляння мікроміцетів в ґрунтах дослідних ділянок 

(%):      – Aspergillus niger;     –  A. fumigatus;    –  Alternaria alternatа;    –   

Botrytis cinerea;    – Cladosporium cladosporioides;      – C. elegantulum;    –  

Fusarium oxysporum;    –  F. solani;    – F. sambucinum;    –  Paecilomyces 

lilacinus;     –  Penicillium vinaceum;      –  Penicillium expansum;    – Mucor 

griseo-сyаnus;     – M. globosus;      – Trichoderma viride. 
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Фаза колосіння 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2 Частота трапляння мікроміцетів в ґрунтах дослідних ділянок 

(%):     – Aspergillus nіger;     – A. flavus;      –  Alternaria alternata;    –   Botrytis 

cinerea;    – Cladosporium cladosporioides;     –  Fusarium oxysporum;      –  F. 

solani;     – F. sambucinum;    –  Paecilomyces lilacinus;     –  Penicillium 

vinaceum;      – Penicillium expansum;     – Mucor globosus;      – Trichoderma 

viride;     – Acremonium sp.;       – Mortierella alpinа. 
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Фаза молочної стиглості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3 Частота трапляння мікроміцетів в ґрунтах дослідних ділянок 

(%):     – Aspergillus niger;    –  Alternaria alternata;    –   Botrytis cinerea;    – 

Cladosporium cladosporioides;     –  Fusarium oxysporum;      –  F. solani;      – F. 

sambucinum;    –  Paecilomyces lilacinus;     –  Penicillium vinaceum;      – 

Penicillium expansum;        – Trichoderma viride;     – Humicola brevis;      – 

Stachybotrys  alternans;      –    Vertіcillium album. 
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Фаза повної стиглості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4 Частота трапляння мікроміцетів в ґрунтах дослідних ділянок 

(%):     – Aspergillus niger;    –  Alternaria alternata;     –   Botrytis cinerea;    – 

Cladosporium cladosporioides;     –  Fusarium oxysporum;      –  F. solani;     – F. 

sambucinum;    –  Paecilomyces lilacinus;     –  Penicillium vinaceum;      – 

Penicillium expansum;     – Trichoderma viride;    – Vertіcillium album;      – 

Torula herbarum;      –   Mortierella alpinа. 
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посівами ярого ячменю, в мікоценозі переважали Fusarium oxysporum, 

F.sambucinum, Penicillium funiculosum, Aspergillus flavus, A. fumigatus,  

Trichoderma viride, Botrytis cinerea і Cladosporium cladosporiodes і Gilocladium 

roseum [146]. Н.І.Костюченко встановлено, що в чорноземі звичайному під 

посівами рицини домінували Penicillium thomii, P.nigricans, Cladosporium 

cladosporioides, Fusarium solani, Verticillium album, Aspergillus candidus, 

A.ochraceus і Cephalosporium sp. [107]. У чорноземі вилуженому ценоз 

мікроміцетів був представлений видами з родів Penicillium, Aspergillus, 

Fusarium, Talaromyces і Bipolaris, що показано у роботах А.П.Щербакова і 

А.П.Шутко [241, 243]. Однак структура мікоценозу у чорноземі звичайному 

за внесення ОМД на основі ОСВ лишається практично не вивченою. 

Досліджені нами ділянки відрізнялися за частотою трапляння 

ґрунтових мікроміцетів, проте домінанті види, протягом всього періоду 

вегетації, в мікоценозах едафотопів дослідних ділянок практично не 

змінювалися (рис. 6.1-6.4). У фазі виходу в трубку з контрольної ділянки 

ідентифіковано 4 види мікроскопічних грибів. Домінував (з частотою 

трапляння 100%) F. oxysporum, до субдомінантних (з частотою трапляння 

40%) належали  P. vinaceum і A. niger. В ґрунтах з внесенням ОМД на основі 

ОСВ у кількості Р10 кількість видів мікроскопічних грибів була 1,5 рази 

більшою, ніж у контролі, домінував F.oxysporum, до типових частих 

належала T. viride. На дослідних ділянках із внесенням даного добрива у дозі 

Р30 відбувалося збільшення видового різноманіття мікроміцетів у 1,7 рази 

порівняно з контрольною ділянкою. Домінував ( з частотою трапляння 60%) 

P. vinaceum, до типових частих (з частотою трапляння 40%) належали 

M.globоsus, F.oxysporum і F.solani (табл. 6.3). 

З едафотопів із внесенням амофосу в мінімальній кількості відділено 5 

видів мікроміцетів, домінував (з частотою трапляння 100%) F. oxysporum, до 

типових частих відносилися M. griseo-сyаnus і P. expansum. У ґрунтах 

моніторингової ділянки з вмістом амофосу у дозі Р30 спостерігалося 

збільшення в 2 рази кількості видів мікроскопічних грибів в угрупованні  
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Таблиця 6.3  

Значимість видів мікроміцетів в ґрунтах дослідних ділянок 

Вид Значимість виду 

1 2 

Фаза виходу в трубку 

Контроль без добрив 

Aspergillus niger Tiegh 40% – типовий частий 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

100% – типовий домінантний 

F. solani (Mart.) Sacc. 20% – типовий рідкий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman  40% – типовий частий 

Передпосівне внесення амофосу  в дозі Р10 

Mucor griseo-cyanus Hagem 40% – типовий частий 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 20% – типовий рідкий 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

100% – типовий домінантний 

F. solani (Mart.) Sacc. 20% – типовий рідкий 

Penicillium expansum Lk 40% – типовий частий 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р10 

Aspergillus niger Tiegh 40% – типовий частий 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

60% – типовий домінантний 

F. sambucinum Fuck. 20% – типовий рідкий 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 20% – типовий рідкий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 20% – типовий рідкий 

Trichoderma viride Pers.: Fr 40% – типовий частий 

Передпосівне внесення амофосу  в дозі Р30 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl 20% – типовий рідкий 

Aspergillus fumigatus Fres. 40% – типовий частий 

Cladosporium cladosporioіdes (Fresen) G.A. 

de Vries 

40% – типовий частий 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

100% – типовий домінантний 

F. solani (Mart.) Sacc. 60% – типовий домінантний 

F. sambucinum Fuck. 20% – типовий рідкий 

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 20% – типовий рідкий 

Penicillium expansum Lk 40% – типовий частий 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р30 

Mucor globosus Ficher 40% – типовий частий 

Cladosporium elegantulum Pidopliczko et 

Deniak 

20% – типовий рідкий 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

40% – типовий частий 

F. solani (Mart.) Sacc. 40% – типовий частий 

F. sambucinum Fuck. 20% – типовий рідкий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 60% – типовий домінантний 

Trichoderma viride Pers.: Fr 20% – типовий рідкий 

Фаза колосіння 
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Продовження таблиці 6.3 

1 2 

Контроль без добрив 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

100% – типовий домінантний 

F. solani (Mart.) Sacc. 40% – типовий частий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 40% – типовий частий 

Aspergillus niger Tiegh 20% – типовий рідкий 

Передпосівне внесення амофосу  в дозі Р10 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

100% – типовий домінантний 

F. solani (Mart.) Sacc. 40% – типовий частий 

F. sambucinum Fuck. 20% – типовий рідкий 

Penicillium expansum Link 40% – типовий частий 

Cladosporium cladosporioides (Fresen) G.A. 

de Vries 

20% – типовий рідкий 

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 40% – типовий частий 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р10 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

60% – типовий домінантний 

Aspergillus niger Tiegh 40% – типовий частий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 40% – типовий частий 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl 20% – типовий рідкий 

Mortierella alpina Pyeronel 20% – типовий рідкий 

Передпосівне внесення амофосу  в дозі Р30 

Aspergillus niger Tiegh 20% –  типовий рідкий 

A.flavus Raper et Fennell 20% – типовий рідкий 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

100% – типовий домінантний 

F. sambucinum Fuck. 40% – типовий частий 

Penicillium expansum Lk 40% – типовий частий 

Trichoderma viride Pers.: Fr 40% – типовий частий 

Mucor globosus Ficher 60% – типовий домінантний 

Cladosporium cladosporioides (Fresen) G.A. 

de Vries 

20% – типовий частий 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р30 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

40% – типовий частий 

F. sambucinum Fuck. 20% – типовий рідкий 

Acremonium sp. 20% – типовий рідкий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 80% – типовий домінантний 

 Alternaria alternata (Fr.) Keissl 20% – типовий рідкий 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 40% –  типовий частий 
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Продовження таблиці 6.3 

1 2 

Фаза молочної стиглості 

Контроль без добрив 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

100% – типовий домінантний 

F. solani (Mart.) Sacc. 40% – типовий частий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 20% – типовий рідкий 

Aspergillus niger Tiegh 20% – типовий рідкий 

Передпосівне внесення амофосу  в дозі Р10 

Fusarium oxysporum Schlecht.) Snyd. Et Hans 100% – типовий домінантний 

F. solani (Mart.) Sacc. 20% – типовий рідкий 

Humicola brevis Gilman 20% – типовий рідкий 

Penicillium expansum Lk 40% – типовий частий 

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 40% – типовий частий 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р10 

 Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

60% – типовий домінантний 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 40% – типовий частий 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl 40% – типовий частий 

Aspergillus niger Tiegh 20% – типовий рідкий 

Stachybotrys  alternans Bonorden 20% – типовий рідкий 

Передпосівне внесення амофосу  в дозі Р30 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

100% – типовий домінантний 

F. sambucinum Fuck. 40% – типовий частий 

Penicillium expansum Lk 40% – типовий частий 

Aspergillus niger Tiegh 20% – типовий рідкий 

Cladosporium cladosporioides (Fresen) G.A. 

de Vries 

20% – типовий рідкий 

Trichoderma viride Pers 40% – типовий частий 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р30 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

20% – типовий рідкий 

F. sambucinum Fuck. 20% – типовий рідкий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 80% – типовий домінантний 

Trichoderma viride Pers.: Fr 40% – типовий частий 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 40% – типовий частий 

Verticillium album (Preus) Pidopliczko 20% – типовий рідкий 

Фаза повної стиглості 

Контроль без добрив 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

100% – типовий домінантний 
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Продовження таблиці 6.3 

1 2 

F. solani (Mart.) Sacc. 40% – типовий частий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 20% – типовий рідкий 

Aspergillus niger Tiegh 20% – типовий рідкий 

Передпосівне внесення амофосу  в дозі Р10 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

100% – типовий домінантний 

F. solani (Mart.) Sacc. 20% – типовий рідкий 

Trichoderma viride Pers 20% – типовий рідкий 

Penicillium expansum Lk 40% – типовий частий 

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 20% – типовий рідкий 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р10 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

40% – типовий частий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 40% – типовий частий 

Torula herbarum (Pers.) Lk: S.F.Gray 20% – типовий рідкий 

Aspergillus niger Tiegh 40% – типовий частий 

Mortierella alpina Pyeronel 40% – типовий частий 

Передпосівне внесення амофосу в дозі Р30 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 20% – типовий рідкий 

Fusarium  oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

100% – типовий домінантний 

F. sambucinum Fuck. 40% – типовий частий 

Penicillium expansum Lk 40% – типовий частий 

Aspergillus niger Tiegh 20% – типовий рідкий 

Cladosporium cladosporioіdes (Fresen) G.A. 

de Vries 

20% – типовий рідкий 

Trichoderma viride Pers 20% –  типовий рідкий 

Передпосівне внесення  ОМД на основі ОСВ в дозі Р10 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 20% – типовий рідкий 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et 

Hans 

20% –  типовий рідкий 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman 80% – типовий домінантний 

Trichoderma viride Pers.: Fr 40% – типовий частий 

Torula herbarum (Pers.) Lk: S.F.Gray 20% – типовий рідкий 

Verticillium album (Preus) Pidopliczko 20% – типовий рідкий 
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порівняно з контрольною ділянкою. Домінували (з частотою трапляння 60-

100%) F.oxysporum і F. solani, до субдомінантних належали (з частотою 

трапляння 40%)  P. expansum, C. cladosporioіdes і A. fumigatus, тоді як частота 

трапляння інших видів не перевищувала 20% (рис. 6.1). 

У фазі колосіння кількість видів мікроміцетів на контрольній ділянці не 

відрізнялася від попередньої фази. Домінував F.oxysporum, до 

субдомінантних видів належали F. solani і P. vinaceum (табл. 6.3). З 

едафотопів з внесенням ОМД на основі ОСВ у дозі Р10 виділено, як і у 

минулій фазі виділено 5 видів мікроміцетів. Домінував (з частотою 

трапляння 60%) F.oxysporum, до типових частих належали (з частотою 

трапляння 40%) A.niger і P. vinaceum. На ділянках з вмістом ОМД на основі 

ОСВ у дозі Р30 кількість ідентифікованих видів мікроскопічних грибів дещо 

зменшилася порівняно з фазою виходу в трубку, домінував P. vinaceum, до 

типових частих належали F. oxysporum, T. viridе і B. сinerea (рис. 6.2).  

У ґрунтах із внесенням амофосу у дозі Р10 видове різноманіття 

мікроміцетів, дещо збільшувалася порівняно з фазою виходу в трубку. 

Домінував  (з частотою трапляння  100%) F. oxysporum, до типових частих 

належали (з частотою трапляння 40%)  F. solani, P. expansum і P. lilacinus. На 

ділянках з максимальним вмістом даного добрива кількість видів 

мікроміцетів в угрупованні не відрізнялася від попередньої фази, домінували 

F.oxysporum і M. globusus, до субдомінантних належали F. sambucinum, 

P.expansum  і T. viridе.  

У фазах молочної та повної стиглості видове різноманіття ґрунтових 

мікроскопічних грибів на дослідних ділянках практично не змінювалося. Так, 

у фазі молочної стиглості з контрольної ділянки ідентифіковано 4 види 

мікроскопічних грибів, домінував, як і у попередніх фазах, F. oxysporum. З 

ґрунтів із внесенням ОМД на основі ОСВ у дозі Р10 кількість виділених видів 

ґрунтових мікроскопічних грибів статистично достовірно не відрізнялась від 

фази колосіння, домінував F. oxysporum, до субдомінантних відносилися 

P.vinaceum і A. alternatа. На ділянках за максимального вмісту данного 
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добрива видове різноманіття мікроміцетів було однаковим порівняно з 

попередньою фазою, та дещо нижчим, ніж у фазі виходу в трубку. Домінував 

(частота трапляння 80%) P. vinaceum, до типових частих належали (частота 

трапляння 40%) T. viridе і B. сinerea. 

На ділянках із амофосом у дозі Р10 кількість видів мікроміцетів не 

відрізнялась від фази виходу в трубку, та дещо зменшувалася порівняно з 

фазою колосіння. Типовим домінантним видом був F. oxysporum, до 

субдомінантних видів належали P. expansum і Р.lilacinus. В едафотопах з 

вмістом амофосу у дозі Р30 видове різноманіття мікроміцетів було в 1,3 рази 

нижчим, ніж у попередніх фазах. Домінував (частота трапляння 100%) 

F.oxysporum, типовими частими були (частота трапляння 40%) P. expansum, 

F.sambucinum і T. viride 

У фазі повної стиглості на контрольній ділянці, як і у попередніх фазах, 

кількість ідентифікованих видів мікроскопічних грибів була найменшою, 

домінував  F. oxysporum (рис.6.4). На ділянках з внесенням  ОМД на основі 

ОСВ у дозі Р10 видове різноманіття мікроскопічних грибів практично не 

відрізнялося від минулих фаз, до типових частих належали: M. alpinа, 

P.vinaceum, A. niger і F.oxysporum. В едафотопах із вмістом Р30 ОМД на 

основі ОСВ кількість видів мікроміцетів статистично достовірно не 

відрізнялася від фаз колосіння і молочної стиглості. Домінував P. vinaceum, 

до субдомінантних відносилася T. viride.  

З едафотопів із мінімальним вмістом амофосу виділено 5 видів 

мікроскопічних грибів, домінував F. oxysporum, субдомінантним був 

P.expansum.  На моніторингових ділянках за максимального вмісту даного 

добрива кількість ідентифікованих видів мікроскопічних грибів, дещо 

збільшилася порівняно з фазою молочної стиглості, але вона все одно була 

нижчою, ніж у фазах виходу в трубку і колосіння. Домінував, як і у 

попередніх фазах  F. oxysporum, до типових частих належали F. sambucinum і 

P. expansum (табл. 6.3).  
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Наведені вищі дані свідчать про те, що використання ОМД на основі 

ОСВ значно знижує в ценозі частоту трапляння F. oxysporum, виду, який є 

фітопатогенним і може завдавати значної шкоди сільськогосподарським 

рослинам.  

Екологічний аналіз структури ценозу мікроміцетів дослідних ділянок 

показав, що найбільше їх біорізноманіття спостерігалось на ділянках із 

максимальним вмістом органо-мінеральних добрив на основі осадів стічних 

вод і амофосу.  

Визначення коефіцієнта подібності Серенсена показало (табл. 6.4), що 

найбільш схожими на контрольну ділянку виявилися угруповання 

мікроміцетів ділянки з внесенням ОМД на основі ОСВ у дозі Р10. Найменш 

подібним до контролю був ценоз мікроскопічних грибів ділянки з  

максимальним вмістом амофосу. Більш, ніж у 1,5-1,6 разів менш схожими 

були угруповання мікроміцетів моніторингових ділянок з внесенням амофосу 

у дозі Р10 та ОМД на основі ОСВ – у дозі Р30. 

Про зміни у структурі мікоценозу свідчать значення індексу 

домінування Бергера-Паркера (табл. 6.4). Найнижчі значення даного індексу 

були отримані на контрольній ділянці, що свідчить про збіднення видового 

різноманіття угруповань ґрунтових мікроскопічних грибів. Підвищення його 

у 1,4-1,5 разів на ділянках з внесенням максимальної кількості амофосу та 

ОМД та основі ОСВ є доказом збільшення видового різноманіття угруповань 

мікроміцетів порівняно з контрольною ділянкою. 

Подібні результати були отримані при розрахунку індексу видового 

багатства Сімпсона (табл.6.4). Визначення якого показало, що найвищими 

значеннями характеризувався ценоз контрольної ділянки. Встановлене вказує 

на наявність невеликої кількості домінантних видів. Для угруповань 

ґрунтових мікроскопічних грибів на ділянках із вмістом амофосу і ОМД на 

основі ОСВ у дозі Р10 він був у 1,2-1,3 рази меншим, ніж у контролі. 

Найнижчі значення даного показника були характерні для ценозу 

мікроміцетів дослідних ділянок з внесенням амофосу та ОМД на основі ОСВ  
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Таблиця 6.4 

 Індекси екологічного різноманіття угруповань мікроміцетів дослідних ділянок 

Дослідна ділянка Коефіцієнт подібності 

угруповань –Серенсена 

Індекс домінування –

Бергера-Паркера 

Індекс домінування – 

Сімпсона 

Індекс видового 

різноманіття – 

Шеннона 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Контроль без 

добрив 
– – – – 2,8 3,4 3,3 3,1 0,60 0,55 0,55 0,60 1,85 2,10 2,00 1,95 

Внесення 

амофосу (в дозі 

Р10) 

0,44 0,40 0,44 0,44 3,4 4,2 4,0 3,6 0,46 0,42 0,43 0,45 2,30 2,67 2,55 2,45 

Внесення ОМД  

на основі ОСВ (в 

дозі Р10) 

0,60 0,66 0,66 0,66 3,2 3,8 3,6 3,4 0,48 0,44 0,45 0,46 2,20 2,55 2,40 2,30 

Внесення 

амофосу (в дозі 

Р10) 

0,36 0,33 0,40 0,36 4,2 4,8 4,6 4,4 0,35 0,31 0,34 0,33 2,80 3,20 3,10 3,00 

Внесення ОМД  

на основі   ОСВ 

(в дозі Р10) 

0,50 0,40 0,40 0,40 4,0 4,4 4,3 4,2 0,36 0,37 0,36 0,35 2,60 2,95 2,80 2,75 

 

Примітка: 1– фаза виходу в трубку; 2 – фаза колосіння; 3 – фаза молочної стиглості; 4– фаза повної стиглості.
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у дозі Р30, що є доказом більш високого видового багатства, ніж на 

попередніх ділянках.  

Маємо аналогічні дані, отримані при розрахунку індексу Шеннона 

(табл. 6.4). На збіднення видового різноманіття угруповань мікроміцетів на 

контрольній ділянці вказують найнижчі значення даного показника. Для 

ценозу мікроміцетів  ділянок з мінімальним вмістом амофосу та ОМД основі 

ОСВ він був у 1,2 рази вищим, порівняно з контролем, що вказує на 

зростання видового різноманіття мікроскопічних грибів. Найвищі значення 

даного показника були отримані на ділянках із внесенням у максимальній 

кількості амофосу та ОМД на основі ОСВ, що свідчить про більш 

різноманітний видовий склад угруповань мікроміцетів порівняно з 

попередніми ділянками. 

Таким чином, підсумовуючи все вище сказане, потрібно відмітити, що 

внесення в ґрунт амофосу і органо-мінеральних добрив на основі осадів 

стічних вод в однаковій мірі збільшує чисельність та біорізноманіття 

ґрунтових мікроміцетів. Встановлено, що  використання органо-мінеральних 

добрив на основі осадів стічних вод у порівнянні з амофосом знижує частоту 

трапляння в ценозі фітопатогенних грибів роду Fusarium, зокрема  

F.оxysporum, який є збудником кореневої гнилі у рослин. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Доведено, що в едафотопах зон сильного забруднення (біля 

вантажної прохідної ЗАТ ―Криворізький суриковий завод‖, РЗФ-1 і 

свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК) підвищується валовий уміст 

сполук металів, які належать до І класу небезпечних елементів – кадмію і 

цинку в 4,7-5,5, а плюмбуму в 18,8 разів порівняно з чорноземом звичайним. 

Екологічно небезпечним є зростання вмісту рухомих форм важких металів 

від 6 до 66,5 разів. 

2. Встановлено, що негативний вплив забруднення важкими металами 

техноземів промислових майданчиків призводить до зниження чисельності 

мікроміцетів у 4-12, на свіженамитому плесі хвостосховища – більш, ніж у 

100 разів, а в зоні слабкого забруднення – до 2 разів порівняно з чорноземом 

звичайним. 

3. В зонах сильного забруднення надлишковий уміст важких металів 

зумовлює зменшення довжини грибного міцелію у 2,7-4,2, його біомаси у 

2,6-4,5, кількості спор у 4,5-7,7, а їх біомаси у 10,5-21 рази, порівняно з 

природним ґрунтом. В санітарно-захисній зоні заводу довжина і біомаса 

грибного міцелію була в 1,2-1,4, а кількість і біомаса спор у 1,5-1,7 рази 

меншою, ніж у чорноземі звичайному. 

4. Встановлено, що високий рівень забруднення важкими металами 

обумовлює зниження біорізноманіття мікоценозів (у 2-3,4 рази зменшується 

індекс Бергера-Паркера, у 2,9-3,6 рази – Шеннона і у 2,3-3 рази – Пієлу та у 

3,3-4 рази збільшується індекс Сімпсона). 

5. Проведений скринінг рівня стійкості 49 видів мікроміцетів показав, 

що найчутливішими до мінімального вмісту (0,75 ГДК) сполук купруму, 

плюмбуму, цинку, нікелю і кадмію виявились 10% видів, тоді як у 8% 

(Trichoderma longibrachiatum, Alternaria alternatа, Penicillium sp4 і Mucor 

globоsus) спостерігався помірний ріст навіть за концентрації 50 ГДК. Різний 

уміст важких металів у середовищі змінює морфологічні та культуральні 
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ознаки мікроміцетів, які можна використовувати для біоіндикації 

забруднених ґрунтів. 

6. Доведено, що помірно стійкі види (Botrytis cinereа, Aspergillus niger, 

А.wentii, P.vinaceum, Mortierella jenkini) за максимального рівня важких 

металів у середовищі вирощування здатні акумулювати в біомасі кадмію і 

цинку в 12-23 і 1,9 -4 рази більше, ніж в контролі, а нікелю і купруму в 12-90 

і 2,6-57 разів, відповідно. Стійкі види (T.longibrachiatum і A.alternatа), як 

правило, здатні лише в 1,4-2,5 разів більше накопичувати найнебезпечніші 

елементи і в 5,5-8,6 разів – елементи ІІ класу небезпеки. Зміни радіальної 

швидкості росту і утворення біомаси, свідчать про різну адаптаційну 

здатність у домінантних і помірно стійких видів. 

7. Вперше встановлено, що внесення в ґрунт амофосу і органо-

мінеральних добрив на основі осадів стічних вод в однаковій мірі збільшує 

чисельність та видове різноманіття ґрунтових мікроміцетів. З’ясовано, що 

використання органо-мінеральних добрив на основі осадів стічних вод в 

порівнянні з амофосом знижує частоту трапляння F. оxysporum – збудника 

кореневої гнилі у рослин. 
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додаток А 

Таблиця  

Морфологічні ознаки виділених ізолятів мікроміцетів 

№ п/п Кількість 

ізолятів 

Будова конідієносця 

(спороносця) 

Форма, поверхня 

конідій (спор) 

1 2 3 4 

1. 8 Спорангієносці 600×5-10 

мкм, звивисті, розгалужені, 

симпоідально, гілочки прямі, 

нитевидні, у верхівки з 

рудиментарним комірцем, 

спорангії шаровидні 20-30 

мкм в діаметрі 

Спорангіоспори 6×2-4 

мкм, циліндричні, гладкі 

2. 10 Спорангієносці 200-600×4-8 

мкм, у верхівки з 

рудиментарним комірцем, 

гілочки спорангієносців 

нитевидні, спорангії 10-20 

мкм в діаметрі, шаровидні  

Спорангіоспори 3,5×2-3 

мкм, округло-кутуваті 

гладкі з блідо-салатовим 

відтінком 

3. 7 Спорангієносці 150-250×3-7 

мкм, нитевидно-шиловидні з 

рудиментарним комірцем, 

розгалужені  монопоідально, 

гілочки спорангієносців, 

кроткі, шиловидні з 

рудиментарним комірцем, 

спорангії 10-25 мкм 

Спорангіоспори 3-4×2-

2,5 мкм, округло-

кутуваті, гладкі з блідо-

салатовим відтінком 

4. 8 Стілоспорангієносці 500-

1000×10-15мкм,  розгалужені 

монопоідально, безбарвні, 

стилоспорангії 60-80 мкм в 

діаметрі, колонка 20-70×20-

60 мкм, шаровидна 

 

Спорангіоспори 4-7×2-5 

мкм, циліндричні, гладкі 

5. 10 Стілоспорангієносці 1200-

1500×10-30 мкм, звивисті, 

блідо-коричневі, гладкі, 

стилоспорангії 50-100 мкм в 

діаметрі, колонка 20-70×30-

70 мкм,  яйцевидна.  

Спорангіоспори 3,5-5×2-

5 мкм, шаровидні, 

гладкі, салатового 

кольору 
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Продовження таблиці  

1 2 3 4 

6. 8 Стилоспорангієносці 

1000×1500 мкм, розгалужені 

симпоідально, колонка 25-

65×20-50 мкм, 

обратногрушевидна 

Спорангіоспори 4-8×4-6 

мкм, шаровидні, гладкі 

7. 9 Стілоспорангієносці 900-

1000×15-20 мкм, прямі, 

гілочки довгі, стилоспорангії 

100-200 мкм, колонка 80-

100×40-70 мкм, овальна 

Стілоспорангіоспори 9-

15×5-10 мкм,  

еліпсовидні, гладкі 

8. 6 Стілоспорангієносці  50-

250×5-10 мкм, прямі, 

розгалужені монопоідально, 

гілочки стілоспорангієносців 

прямі, стилоспорангії 20-40 

мкм в діаметрі, колонка 5-

12×3-10мкм, напівшаровидна 

Спорангіоспори 3-5×2-3 

мкм, шаровидні, гладкі 

 

9. 7 Стілоспорангієносці  300-

800×8-10 мкм, прямі, з 2 

боковими гілочками, 

зеленуваті, стілоспорангії 30-

60 мкм в діаметрі, 

шаровидні,  колонка 35-

45×30-40 мкм, конічна 

Спорангіоспори  6-7×3-4 

мкм, шаровидні, гладкі, 

оливкові 

10. 10 Стілоспорангієносці 200-

500×20-30 мкм, прості,  

коричневі, стилоспорангії 50-

100 мкм в діаметрі, колонка 

30-85×25-80 мкм, шаровидна 

Спорангієспори  5-12×5-

10 мкм, шаровидні, 

гладкі 

11. 11 Конідієносці 800-1000×10-20 

мкм, булавоподібні з 3 

ярусами мутовок-гілочок до 

70 мкм в довжину  

Конідії 10-20×8-15 мкм, 

шаровидні, гладкі 

12. 9 Плодові тіла 200-300×230-

280 мкм, круглі, темно-

оливкові, верхівкові 

відростки 2,5-3,5 мкм в 

діаметрі, хвилясті, бокові 

відростки 2-3,5 мкм в 

діаметрі, прямі, сумки 10-

15×8-10 мкм, булавоподібні, 

восьмиспорові 

Сумкоспори  8-10×7-8 

мкм, лимоновидні, 

оливково-коричневі, 

гладкі 
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1 2 3 4 

13. 6 Плодові тіла 200-250×100-

200 мкм, шаровидні, сумки 

7-8×6-7 мкм, одиночні, 

овальні, восьмиспорові, 

конідієносці  15-20×1,5-2 

мкм, гладкі, фіаліди 7-9×2-

2,5 мкм по 2-3 в мутовці 

Сумкоспори 2,5-3×2-2.5 

мкм, еліпсовидні, 

шорсткі, конідії 2,5-3×2-

2,5 мкм, шаровидні, 

гладкі 

14. 10  Плодові тіла 200-300×150-

200 мкм, круглі, сумки 8-

10×2,5—3 мкм. Конідієносці 

150-200×2,5-3 мкм, кісточки 

двоярусні, симетричні, 

метулі 8-10×2-2,5 мкм, по 5-

8, стеригми 8-10×2-2,5 мкм 

по 5-8  

 Сумкоспори еліптичні, 

шорсткі, конідії 2-2,8×2-

2,5 мкм, шаровидні, 

гладкі 

15. 7 Пікніди 50-150×5-8 мкм, 

круглі, коричневі 

Конідії 4,5-5,5×1,7-2,5 

мкм, еліпсовидні, 

знаходяться в пікнідах, 

гладкі 

16. 12 Конідієносці 20-40×6-10 

мкм, коричневі, одиночні,  

звивисті септовані 

Конідії 50-100×10-30 

мкм, гладкі, 

обратнобулавовидні в 

ланцюжках, коричневі 

17. 11 Конідієносці 300-800×6-20 

мкм, септовані, в нижній 

частині буруваті, 

розгалужені дитохомічно, 

гілочки 50-150×7,5-13 мкм. 

безкольорові 

Конідії 9-12×6-10 мкм, 

шаровидні, гладкі, в масі 

димчасті 

18. 10 Конідієносці 100-150×5-7 

мкм, прості, на верхівці 

вузлуваті, оливкові 

Конідії 10-15×4-7мкм, 

овальні, гладкі, оливкові 

19. 10 Конідієносці 200-300×5-10 

мкм, прості, септовані, 

оливкові 

Конідії  12-20×5-6 мкм, 

еліпсовидні, щетинисті, 

оливкові 

20. 8 Конідієносці 30-80×3-4 мкм, 

септовані, темно-бурі, 

бородавчаті на потовщеннях 

Конідії 22-50×10-16 

мкм, овальні, гладкі, 

розташовані на 

конідієносцях спірально, 

темно-бурі, з 3 

перетинками 
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1 2 3 4 

21. 7 Конідієносці 5-15×2,5-3 мкм, 

прямостоячі, септовані, 

гілочки відходять у вигляді 

бокових відгалужень 

Конідії 6,5-9×5-6 мкм, 

одиночні, грушовидні, 

щетинисті, коричневі 

22. 9 Конідієносці 60-80×3-3,5 

мкм, симпоідально 

розгалужені, фіаліди 10-

12×4-5 мкм в групах по 5-7, 

булавоподібні 

Конідії 7,5-11×4,5-7 

мкм, еліпсовидні, 

щетинисті, чорні 

23. 12 Конідієносці 150-300×15-20 

мкм безбарвні, гладкі з 

потовщеною оболонкою, 

стеригми двоярусні: базальні 

20-40×5-10 мкм, другого 

ярусу 7-10×3-3,5 мкм,  

Конідії 4-5×4-4,5 мкм, 

шаровидні, шорсткі  

24. 10 Конідієносці 200-400×3-6 

мкм, септовані з коричневою 

оболонкою, стеригми 

двоярусні: базальні 4-7×3-5 

мкм, другого ярусу 5-7×2,5-3 

мкм, безбарвні 

Конідії 3-4,5×3-3,5 мкм, 

шаровидні, шорсткі, 

жовто-коричневого 

кольору 

25.  7 Конідієносці 60-100×2,5-3 

мкм, зігнуті, стеригми 

двоярусні: базальні 5-6×2-3 

мкм, другого ярусу – 5-6×2-

2,5 мкм 

Конідії 3-3,5×2,5-3 мкм, 

шаровидні, зморшкуваті,  

в масі зеленуваті 

26. 8 Конідієносці 300-500×5-10 

мкм, жовтуваті, гладкі, 

стеригми двоярусні: базальні 

3-7×2,5-3 мкм, другого ярусу 

5-8×2-2,5 мкм 

Конідії 2,5-3×2-2,5 мкм, 

шаровидні, гладкі, 

знаходяться у 

ланцюжках 

27. 10 Конідієносці 200-300×10-20 

мкм, незабарвлені стеригми 

двоярусні: базальні10-15×3-5 

мкм, другого ярусу 6-7×3-4 

мкм 

Конідії 4-6×4,5-5 мкм, 

шаровидні, гладкі, жовті 

28. 9 Конідієносці 100-150-10-15 

мкм, блідо-коричневі, 

стеригми двоярусні: базальні 

– 15-18× 5-6 мкм, другого 

ярусу – 7-10×2-3 мкм 

Конідії  5-6×2,5-3 мкм, 

шаровидні, шорсткі 
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29. 9 Конідієносці 800-1000×2-2,5 

мкм, незабарвлені, з 

шорсткою оболонкою, 

стеригми одноярусні 7-15×3-

6 мкм 

Конідії 4.5-5,5×3,5-4,5 

мкм,  шаровидні, гладкі 

30. 8 Конідієносці 300-500×5-10 

мкм, з зеленою оболонкою, 

стеригми  одноярусні 5-

10×2-3 мкм,  

Конідії 4-5×2,5-3 мкм, 

шаровидні, гладкі, в масі 

темно-зелені 

31. 6 Конідєносці 400-500×7-8 

мкм, прямі, септовані, по 

всій довжині конідієносці 

потовщенні з невеликими 

шипами, які несуть конідії 

Конідії 23-30×10-15 

мкм, шаровидні, гладкі, 

двухклітинні, гладкі, 

скупчені в 

багаточисленні грузді 

32. 9 Конідієносці 15-20×2-2,5 

мкм, звужені до верхівки, з 

кінцевими гілочками-

фіалідами 10-12×1,5-2 мкм 

Конідії 2-4×1,5-2 мкм, 

овальні, гладкі 

33. 12 Конідієносці гладкі 200-

250×2,5-3мкм, кісточки 15-

20×3-3,5 мкм, стеригми  9-

10×2-2,5 мкм, по 5-10 в 

пучку 

Конідії 2,5-3,5×2-2,5 

мкм, шаровидні, 

переплетені в 

ланцюжках, гладкі  

34. 10 Конідієносці 200-250×3,0-3,5 

мкм, гладкі, метулі 10-

12×2,5-3,0 по 4-5, стеригми 

8-10×2,3-2,5 мкм, по 4-6 в 

пучку 

Конідії 3-3,3×3,2-3,5 

мкм, шаровидні. гладкі, 

переплетені в 

ланцюжках 

35. 11 Конідієносці 150-200×2,5-3,5 

мкм, шорсткі, стеригми 5-

8×2-2,5 мкм, по 5-6 в пучку 

Конідії 3-3,3×3,2-3,5 

мкм, шаровидні. 

шорсткі, переплетені в 

ланцюжках 

36. 7 Конідієносці 250-300×2,5-5 

мкм, метулі 10-12×2,5-3,0 по 

3-5, стеригми 8-10×2-3 мкм, 

по 4-6 в пучку 

Конідії 4-8×3,5-6 мкм, 

шаровидні, гладкі 

37. 9 Конідієносці 200-250×2-3 

мкм, Кісточки двоярусні, 

симетричні, метулі 8-12×1,5-

2 мкм, по 6-10, стеригми 7-

10×1,5-2 мкм, по 5-8 в пучку 

Конідії 2,5-3×2-3 мкм, 

еліптичні, гладкі 
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38. 11 Конідієносці 20-30×1,5-3 

мкм, стеригми 2-6×2-3 мкм, 

по 5-7 у пучку 

Конідії 2-2,5-1,5-2 мкм, 

шаровидні, гладкі, 

переплітаються в 

ланцюжках 

39. 8 Конієносці 200-300×2-4 мкм, 

стеригми 10-15×3-3,5 мкм, 

по 3-4  

Конідії 4-5×3-4 мкм, 

шаровидні, шорсткі 

40. 9 Конієносці 60-150×2,5-4 

мкм, гілочки 10-20×2,5-3 

мкм, метулі 10-20×2,5-3 мкм, 

по 2-4, стеригми 6-8×1,5-3 

мкм, по 5-8  

Конідії 3-4×2,5-3 мкм, 

шаровидні, шорсткі, 

утворюють ланцюжки 

41.  12 Конідієносці слабо 

диференційовані, гілочки 

відходять під прямим кутом і 

закінчуються голівкою, яка 

складається із гілочок-фіалід; 

фіаліди 8-15×2-4 мкм, 

розширені посередині і 

звужені біля основи 

Конідії 3-4×2-2.5 мкм, 

овальні, безкольорові, 

гладкі 

42. 8 Конідієносці з супротивними 

відгалуженнями, кінцеві 

гілочки-фіаліди 10-12×3-3,3 

мкм, конусовидні 

Конідії 3,3-4,5×2-3 мкм, 

продовгуваті, гладкі 

43. 8 Конідієносці трійчасто 

розгалужені, безбарвні, 

кінцеві гілочки 6-12×2,5-4,5 

мкм, конусовидні, 

розташовані мутовками по 2-

3 

Конідії 2,5-3,5×2,5-3 

мкм, шаровидні, 

шорсткі,  в масі зелені 

44. 10 Конідієносці з супротивними 

відгалуженнями, кінцеві 

гілочки-фіаліди 10-14×3-3,5 

мкм, бутиловидні 

Конідії 3-4×2,5-3 мкм, 

шаровидні, гладкі 

45. 8 Конідієносці 200-250×1,5-2 

мкм, прямі з 2 мутовками, які 

мають 3 гілочки-фіаліди 

 

Конідії 3-3,5×1-2 мкм, 

еліпсовидні, гладкі  
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46. 12 – 

 

Мікроконідії одно-

двоклітинні, овальні, 

макроконідії в 

спородохіях і піоннотах, 

веретено-серповидні з 3 

перетинками 30-40×3-5 

мкм 

47. 11 – Мікроконідії 

одноклітинні зібрані у 

головки, макронідії в 

спородохіях і піоннотах, 

веретено-серповидні з 3 

перетинками 32-39×5,5-

6 мкм, в масі білувато-

коричневі 

48. 8 – Мікроконідії 

одноклітинні з однією 

перетинкою, 

макроконідії в піоннотах 

веретено-серповидні, 

еліптично зігнуті з 3 

перетинками 40-45×3,5-

4,5 мкм 

49. 9 – Макроконідії 35-60×3-4 

мкм в спородохіях і 

піоннотах, вузькі з обох 

кінців звужені, 

еліптично зігнуті з 

чіткою ніжкою у основи, 

з 5 перегородками, в 

масі охряно-рожеві  
 

Примітка: – конідієносці на являються діагностичною ознакою 
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Додаток Б 

Таблиця 

Вплив різних концентрацій сполук важких металів на діаметр колоній мікроміцетів, мм 
Варіант досліду 48 годин 96 годин 144 години 192 години 

M±m %, до 

контролю 

M±m %, до  

контролю 

M±m %, до 

контролю 

M±m %, до 

контролю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Absidia butleri Lendn 

Контроль 20,25±0,20 – 25,25±0,25 – 65,50±0,25 – 85,50±0,25 – 

0,75 ГДК – – – – – – – – 

1 ГДК – – – – – – – – 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. glauca Hagem 

Контроль 18,50±0,29 – 34,50±0,29 – 80,50±0,29 – 89,50±0,07  

0,75 ГДК 10,50±0,29* 56,8 18,50±0,29* 53,6 25,50±0,29* 31,7 25,50±0,29* 28,2 

1 ГДК 7,00±0,58* 37,8 16,50±0,29* 47,8 22,50±0,29* 28,0 23,00±0,58* 25,4 

3 ГДК 3,50±0,29* 18,9 12,50±0,29* 36,2 16,50±0,29* 20,5 19,50±0,29* 21,1 

5 ГДК 1,50±0,29* 8,1 3,50±0,29* 10,1 8,50±0,29* 10,6 16,50±0,29* 18,2 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl 

контроль 13,00 ±0,08 – 44,50±0,85 – 54,50±0,29 – 72,50±1.44 – 

0,75 ГДК 12,50±0,65 97,2 27,50±0,63* 61,5 50,25±0,25 93,1 68,50±0,28 94,5 

1 ГДК 12,50±0,65 97,2 27,50±0,63* 61,5 50,25±0,25 93,1 68,50±0,28 94,5 

3 ГДК 12,00±0,65 96,2 24,50±0,29* 54,7 48,50±0,29* 89,0 61,0±0,57* 84,1 

5 ГДК 11,50±0,65* 96,2 24,0±0,29* 54,0 36,50±0,29* 69,7 55,25±0,25* 76,2 

7 ГДК 5,25 ±0,25* 40,4 11,25±0,48* 25,1 28,75±0,48* 52,8 46,00±0,57* 63,4 

10 ГДК 5,20±0,25* 40,4 9,75±0,25* 21,8 24,50±0,29* 45,0 44,00±0,40* 60,7 

15 ГДК 4,00±0,25* 38,5 9,50±0,29* 21,2 13,25±0,29* 24,3 42,00±0,40* 57,7 

20 ГДК – – 7,50±0,29* 16,8 10,50±0,29* 20,1 15,50±0,63* 21,4 

50 ГДК – – 1,50±0,29* 3,4 6,5±0,29* 11,9 9,50±0,63* 13,1 

Aspergillus niger Tiegh       

контроль 13,25±0,25 – 89,50±0,25 –   90,00±0,29 – 90,00±0,13 – 

0,75 ГДК 12,25±0,25* 86,3 44,50±0,50* 48,1 82,50±1,44* 91,7 88,50±0,25 98,,2 

1 ГДК 11,75±2,43* 63,0 35,70±0,25* 38,6 81,50±1,44* 91,7 88,00±0,25 97,6 

3 ГДК 11,00±0,58* 54,3 35,50±0,29* 38,4 76,25±2,39* 84,8 86,50±1,19* 96,0 

5 ГДК 10,50±0,25* 50,3 25,50±0,25* 27,6 70,50±0,50* 78,4 86,50±1,19* 96,0 

7 ГДК 1,50±0,29* 7,4 24,50±0,25* 26,5 36,50±0,29* 39,5 80,25±0,225* 89,0 

10 ГДК – – 11,25±1,25* 12,2 27,50±0,29* 30,6 64,50±0,29* 84,9 

15 ГДК – – 9,50±0,29* 10,3 24,50±0,29* 27,2 54,50±0,29* 60,5 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. ochraceus G. Wilh 

контроль 7,50±0,29 – 19,0±2,04 – 48,75±0,48 – 80,25±0,25 – 

0,75 ГДК 7,50±0,29 100,0 19,0±2,04 100,0 48,75±0,48 100,0 80,25±0,25 100,0 

1 ГДК 6,25±0,25* 83,3 11,75±1,18* 61,8 35,75±1,49* 73,3 55,25±0,25* 68,8 

3 ГДК 5,25±0,63* 70,0 11,00±0,29* 57,9 35,50±1,49* 73,0 43,50±0,29* 54,2 

5 ГДК 4,50±0,29* 60,0 10.25±0,25* 53,9 33,25±0,48* 68,2 33,50±1,49* 44,5 

7 ГДК 3,50±0,29* 46,7 9,50±0,29* 47,4 33,00±0,41* 67,0 33,25±0,48* 41,4 

10 ГДК 1,50±0,29* 20,0 9,00±0,58* 45,4 30,50±0,29* 53,3 32,25±0,29* 40,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 ГДК 1,50±0,29* 20,0 6,00±0,29* 31,6 13,75±1,11* 28,2 19,75±0,25* 24,6 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. ustus (Bainier) Thom et Church 

контроль 4,50±0,29 – 15,50±0,29 – 34,50±0,29 – 50,25±0,29 – 

0,75 ГДК 2,50±0,29* 87,1 9,50±0,29* 58,1 33,50±0,29 97,1 48,50±0,29 96,5 

1 ГДК 2,00±0,25* 73,2 9,0±0,25* 57,2 25,25±0,25* 73,2 42,50±0,29* 84,6 

3 ГДК – – 8,50±1,44* 55,2 22,50±1,44* 65,2 34,50±0,29* 68,7 

5 ГДК – – 5,50±0,29* 35,5 22,0±0,29* 68,1 34,25±0,29* 68,2 

7 ГДК – – 5,25±0,29* 35,0 21,0±0,58* 60,9 27,50±0,29* 64,7 

10 ГДК – – 5,00±0,29* 34,5 15,50±0,29* 44,9 27,00±0,25* 54,7 

15 ГДК – – 3,50±0,29* 22,6 14,50±0,29* 42,0 19,0±0,25* 36,8 

20 ГДК – – 1,50±0,29* 9,7 12,50±0,29* 36,2 17,50±0,29* 34,7 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. nidulans (Eidam) Wint 

контроль 16,25±1,25 – 87,50±1,44 – 89,50±1,44 – 89,75±0,25 – 

0,75 ГДК 6,25±0,75* 38,5 33,75±0,48* 38,6 61,25±0,75* 68,5 83,50±0,29* 93,0 

1 ГДК 6,25±0,75* 38,5 33,75±0,48* 38,6 61,25±0,29* 68,5 83,50±0,29* 93,0 

3 ГДК 5,63±0,54* 34,6 24,0±0,58* 27,4 55,75±1,61* 62,3 66,50±0,87* 74,1 

5 ГДК 5,50±0,29* 33,8 23,75±1,49* 27,1 54,25±0,75* 61,2 65,25±0,25* 72,7 

7 ГДК 5,25±0,48* 32,5 22,50±0,29* 25,7 45,50±2,50* 50,9 64,50±0,29* 71,9 

10 ГДК – – 18,50±0,29* 21,1 45,25±3,50* 41,9 54,50±0,29* 60,7 

15 ГДК – – 3,00±0,41* 3,4 37,50±0,29* 40,5 54,25±0,29* 60,4 

20 ГДК – – 1,75±0,25* 2,0 10,50±0,29* 11,7 17,75±0,25* 19,8 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. versicolor Tiraboschi. Thom, Church 

контроль 10,0±0,02 – 26,00±0,41 – 43,50±0,29 – 45,25±0,29 – 

0,75 ГДК 10,0±0,02 100,0 26,00±0,41 100,0 43,50±0,29 100,0 45,25±0,29 100,0 
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1 ГДК – – 13,00±0,41* 50.0 24,50±0,29* 57,1 38,50±0,29* 85,1 

3 ГДК – – 12,50±0,65* 48,1 22,50±1,44* 56,3 31,50±0,29* 69,6 

5 ГДК – – 8,50±0,29* 32,7 20,50±0,50* 47,1 30,25±0,25* 66,9 

7 ГДК – – 2,50±0,29* 9,6 20,25±0,25* 46,6 29,75±0,29* 65,7 

10 ГДК – – 2,25±0,48* 8,7 16,50±0,87* 37,9 24,50±0,29* 54,1 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. wentii Wehmer 

контроль 4,50±0,29 – 18,25±1,84 – 90,00±0,27 – 90,00±0,02 – 

0,75 ГДК 1,50±0,29* 38,5 4,50±0,29* 24,7 20,50±0,29* 22,7 29,00±0,58* 32,2 

1 ГДК – – 1,25±0,25* 6,8 18,50±0,29* 20,5 24,50±0,29* 27,2 

3 ГДК – – – – 18,00±0,13* 20,1 24,00±0,41* 26,7 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

A.flavus Lk: Fr. 

контроль 16,50±0,29 – 19,50±0,29 – 39,50±0,29 – 45,50±0,29 – 

0,75 ГДК 12,50±0,29* 75,8 15,50±0,29* 79,5 22,50±0,29* 57,0 33,50±0,29* 84,8 

1 ГДК 12,50±0,29* 75,8 15,50±0,29* 79,5 22,50±0,29* 57,0 33,50±0,29* 84,8 

3 ГДК 8,50±0,29* 51,5 12,50±0,29* 61,4 18,50±0,29* 46,8 26,50±0,29* 67,1 

5 ГДК 7,50±0,29* 45,5 9,50±0,29* 48,6 16,50±0,29* 41,8 22,50±0,29* 57,0 

7 ГДК 2,50±0,29* 15,2 6,50±0,29* 33,3 12,50±0,29* 31,6 17,50±0,29* 44,3 

10 ГДК 1,50±0,29* 9,1 2,50±0,29* 22,8 8,50±0,29* 21,5 12,50±0,29* 31,6 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 
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50 ГДК – – – – – – – – 

A. fumigatus Fres. 

контроль 10,50±0,29 – 20,50±0,29 – 37,00±0,29 – 49,50±0,29 – 

0,75 ГДК 9,50±0,29 90,5 16,50±0,29* 80,5 28,50±0,29* 77,0 35,50±0,29* 71,7 

1 ГДК 7,50±0,29* 71,4 8,50±0,29* 41,5 24,50±0,29* 66,2 29,50±0,29* 59,6 

3 ГДК – – 8,25±0,25* 40,2 21,00±0,58* 56,8 27,50±0,29* 55,6 

5 ГДК – – 7,50±0,29* 36,6 15,50±0,29* 41,9 23,50±0,29* 47,5 

7 ГДК – – 6,50±0,29* 31,7 10,50±0,29* 28,4 23,00±0,58* 46,5 

10 ГДК – – 5,50±0,29* 26,8 8,50±0,29* 23,0 15,50±0,29* 31,3 

15 ГДК – – 4,50±0,29* 22,0 6,50±0,29* 17,6 10,50±0,29* 21,2 

20 ГДК – – 1,50±0,29* 7,3 4,50±0,29* 12,2 7,50±0,29* 15,2 

50 ГДК – – – – – – – – 

Arthrobotrys longispora Preus 

контроль 3,00±0,58 – 3,25±0,48 – 17,50±0,29 – 24,50±0,29 – 

0,75 ГДК – – 2,75±0,25* 84,6 15,00±1,44* 85,7 24,25±0,5 99,0 

1 ГДК – – 2,50±0,29* 76,9 14,00±1,63* 80,0 22,00±1,78* 89,8 

3 ГДК – – 1,75±0,25* 53,8 11,75±2,66* 67,1 19,50±0,29* 79,6 

5 ГДК – – 1,50±0,29* 46,2 11,50±0,87* 65,7 17,50±1,44* 71,4 

7 ГДК – – 1,25±0,25* 38,5 7,50±0,29* 42,9 17,00±1,16* 69,9 

10 ГДК – – 1,25±0,25* 38,5 7,00±0,29* 41,9 8,50±0,29* 34,7 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 

контроль 11,00±0,58 – 13,50±0,29 – 21,50±0,25 – 30,75±0,48 – 

0,75 ГДК – – 2,50±0,29* 18,5 7,50±1,44* 34,9 18,50±0,29* 60,2 

1 ГДК – – 1,50±0,29* 11,1 7,25±1,31* 33,7 17,75±0,63* 57,7 

3 ГДК – – 1,25±0,25* 9,3 4,00±0,58* 18,6 8,50±0,25* 27,6 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 
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10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Chaetomium globosum Kunze: Fr 

контроль 22,50±0,29 – 26,50±0,29 – 38,50±0,29 – 45,50±0,29 – 

0,75 ГДК 20,50±0,29* 91,1 22,50±0,29* 84,9 36,50±0,29* 94,8 38,50±0,29* 84,6 

1 ГДК 16,50±0,29* 73,3 18,50±0,29* 69,8 26,50±0,29* 87,0 34,50±0,29* 75,8 

3 ГДК 11,00±0,58* 48,9 14,50±0,29* 54,7 23,00±0,29* 68,8 31,50±0,29* 69,2 

5 ГДК 8,50±0,29* 37,8 12,50±0,29* 41,2 19,50±0,29* 59,7 27,50±0,29* 60,4 

7 ГДК 3,50±0,29* 15,6 8.50±0,29* 32,1 14,50±0,29* 50,6 22,50±0,29* 49,5 

10 ГДК 1,50±0,29* 6,7 5,50±0,29* 20,8 11,50±0,29* 37,7 20,50±0,29* 45,1 

15 ГДК 1,50±0,29* 6,7 4,50±0,29* 17,0 8,50±0,29* 29,9 20,25±0,25* 44,5 

20 ГДК – – 2,50±0,29* 9,4 7,50±0,25* 28,7 10,50±0,29* 23,1 

50 ГДК – – – – – – – – 

Cladosporium cladosporioides (Fresen) G.A. de Vries 

контроль 13,00±0,58 – 21,00±0,58 – 31,00±0,58 – 44,00±1,31 – 

0,75 ГДК – – 5,75±0,25* 27,4 19,00±0,58* 61,3 25,00±0,58* 87,8 

1 ГДК – – 3,50±0,50* 16,7 15,00±0,41* 48,4 21,00±0,58* 86,5 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

C. herbarum (Persoon) Link 

контроль 28,50±0,29 – 38,50±0,29 – 44,50±0,29 – 55,50±0,29 – 

0,75 ГДК 26,50±0,29* 93,0 26,50±0,29* 68,8 32,50±0,29* 73,0 37,50±0,29* 74,3 

1 ГДК 15,50±0,29* 58,5 24,50±0,29* 63,6 27,50±0,29* 61,8 33,50±0,29* 66,3 
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3 ГДК 13,50±0,29* 87,1 21,50±0,29* 55,8 22.50±0,29* 50,6 29,50±0,29* 58,4 

5 ГДК – – 8,50±0,29* 22,1 15,50±0,29* 34,8 26,50±0,29* 52,5 

7 ГДК – – 6,50±0,29* 16,9 12,50±0,29* 28,1 23,00±0,58* 45,5 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Curvularia tuberculata Jain 

контроль 8,50±0,29 – 11.50±0,29 – 35,00±2,85 – 52,50±0,29 – 

0,75 ГДК – – – – – – – – 

1 ГДК – – – – – – – – 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Cunninghamella echinulata Thaxter 

контроль 2,25±0,25 – 42,50±1,44 – 89,00±0,25 – 89,50±0,50 – 

0,75 ГДК – – – – – – – – 

1 ГДК – – – – – – – – 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 
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Eupenicillium sp. 

контроль 18,50±0,29 – 20,50±0,29 – 22,50±0,29 – 30,50±0,29 – 

0,75 ГДК 13,50±0,29* 73,0 18,50±0,29* 90,2 20,50±0,29* 91,1 26,50±0,29* 86,9 

1 ГДК 6,50±0,29* 48.1 8,50±0,29* 41,5 11,50±0,29* 51,1 14,50±0,29* 47,5 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et Hans 

контроль 12,25±0,25 – 41,00±0,58 – 85,00±2,89 –   88,80±0,01 – 

0,75 ГДК 16,25±1,17* 132,7 34,25±2,1* 83,5 67,50±2,95* 79,4 83,50±0,29* 93,2 

1 ГДК 8,75±0,48* 71,4 33,50±2,5* 81,7 67,0±1,46* 78,8 81,75±1,03* 89,0 

3 ГДК 8,50±0,29* 69,4 33,25±2,36* 81,1 66,25±1,73* 77,9 72,50±0,87* 82,4 

5 ГДК 8,00±0,41* 65,3 30,25±1,84* 73,8 53,25±1,11* 62,6 72,00±0,91* 80,2 

7 ГДК 7,50±0,29* 61,2 30,25±1,84* 73,8 50,00±0,29* 58,8 70,00±0,29* 75,8 

10 ГДК 7,50±0,25* 61,2 17,50±1,44* 42,7 50,00±0,29* 58,8 63,50±0,29* 70,3 

15 ГДК 2,50±0,29* 20,4 17,25±1,31* 42,1 48,00±0,91* 56,5 53,75±0,25* 62,6 

20 ГДК 1,50±0,25* 12,2 7,50±0,29* 18,3 10,00±0,41* 11,8 19,75±0,25* 9,9 

50 ГДК – – – – – – – – 

F. solani (Mart.) Sacc. 

контроль 13,00±0,58 – 20,50±0,29 – 37,00±0,58 – 51,00±0,58 – 

0,75 ГДК – – – – – – – – 

1 ГДК – – – – – – – – 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 
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15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

F. javanicum Koorders 

контроль 12,0±1,15 – 41,25±2,39 – 70,25±0,25 – 81,25±1,25 – 

0,75 ГДК 11,0±0,58 91,7 35,50±0,87* 86,1 70,00±0,41 99,6 80,75±1,48 99,4 

1 ГДК 10,75±1,89* 89,6 31,25±1,25* 75,8 65,00±2,0 92,5 80,50±0,50 99,1 

3 ГДК 10,50±1,76* 87,5 30,25±0,25* 73,3 60,25±0,25* 85,8 66,25±2,45* 81,5 

5 ГДК 9,00±1,08* 75,0 29,75±0,25* 72,1 51,00±1,03* 72,6 63,50±0,29* 78,2 

7 ГДК 6,25±0,25* 52,1 27,50±1,44* 66,7 49,75±1,44* 70,8 51,00±1,0* 62,8 

10 ГДК 6,00±0,58* 50,0 27,25±1,03* 66,1 49,00±0,58* 69,9 50,75±0,75* 62,5 

15 ГДК 6,00±0,58* 50,0 18,50±0,29* 44,8 43,50±0,87* 61,9 46,00±1,15* 53,5 

20 ГДК – – 13,50±0,58* 32,7 14,00±0,58* 29,9 24,50±0,29* 30,2 

50 ГДК – – – – – – – – 

F. avanaseum (Corda: Fr.) Sacc 

контроль 2,75±0,48 – 30,25±2,29 – 77,50±1,44 – 87,50±1,44 – 

0,75 ГДК 2,00±0,41* 72,7 23,75±1,75* 78,5 63,50±0,29* 81,9 80,50±0,50* 92,0 

1 ГДК 1,75±0,25* 63,3 20,75±0,48* 68,6 63,25±0,48* 81,6 70,50±0,50* 80,6 

3 ГДК – – 20,50±0,50* 67,8 32,50±1,44* 41,9 39,00±0,58* 44,6 

5 ГДК – – 19,25±0,48* 63,6 30,25±0,25* 39,0 37,50±0,29* 42,9 

7 ГДК – – 19,00±0,58* 62,8 29,50±0,29* 38,1 35,50±0,87* 40,6 

10 ГДК – – 18,50±0,29* 61,2 21,50±0,50* 27,7 30,25±0,25* 34,6 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Humicola brevis Gilman 

контроль 33,50±0,29 – 39,50±0,29 – 43,50±0,29 – 45,50±0,29 – 

0,75 ГДК 24,50±0,29* 73,1 26,50±0,29* 67,1 30,50±0,29* 70,1 41,75±0,63 91,8 

1 ГДК 19,50±0,29* 58,2 24,50±0,29* 62,0 29,00±0,58* 66,7 39,50±0,29* 86,8 

3 ГДК 19,25±0,25* 57,5 24,00±0,41* 60,8 25,00±0,41* 57,5 34,50±0,29* 75,8 
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5 ГДК 16,50±0,29* 49,3 19,50±0,29* 49,4 22,50±0,29* 51,7 30,50±0,29* 67,0 

7 ГДК 12,50±0,29* 37,3 15,50±0,29* 39,2 18,50±0,29* 42,5 27,50±0,29* 60,4 

10 ГДК 12,00±0,41* 35,8 13,50±0,29* 34,2 15,50±0,29* 35,6 23,00±0,29* 50,5 

15 ГДК 10,50±0,29* 31,3 12,50±0,29* 31,6 13,50±0,29* 31,0 16,50±0,29* 36,3 

20 ГДК 1,50±0,29* 4,5 6,50±0,29* 16,5 8,50±0,29* 19,5 9,50±0,29* 19,7 

50 ГДК – – – – – – – – 

Mortierella jenkini Naumov 

контроль 15,00±2,89 – 36,75±2,78 – 81,0±0,58 – 86,50±0,87 – 

0,75 ГДК 2,50±0,29* 16,7 34,00±0,58 92,5 70,25±0,25* 86,7 73,00±1,0* 84,4 

1 ГДК – – 32,50±1,44* 88,4 63,25±0,75* 78,1 70,50±0,29* 81,5 

3 ГДК – – 32,25±1,60* 87,8 58,75±1,25* 72,5 70,25±0,25* 81,2 

5 ГДК – – 32,00±1,73* 87,1 54,75±0,25* 67,6 68,50±0,29* 79,2 

7 ГДК – – 30,35±0,25* 82,3 52,50±1,44* 64,8 66,75±0,48* 77,2 

10 ГДК – – 29,50±0,29* 80,3 34,50±0,29* 42,6 47,50±0,29* 54,9 

15 ГДК – – 12,50±0,29* 34,0 24,50±0,29* 30,2 36,00±0,58* 41,6 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

M. vіnаcea Dixon-Stewart 

контроль 8,00±0,58 – 20,00±0,29 – 44,50±0,29 – 62,50±1,44 – 

0,75 ГДК – – – – – – – – 

1 ГДК – – – – – – – – 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 
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M. isabelina Oudem 

контроль 27,50±1,44 – 31,50±0,29 – 43,50±0,29 – 60,50±0,29 – 

0,75 ГДК – – 25,00±2,89* 79,4 42,25±0,25 97,1 49,00±0,58* 81,0 

1 ГДК – – 24,25±2,53* 77,0 40,75±0,48* 93,7 42,75±0,25* 70,7 

3 ГДК – – 20,25±0,25* 64,3 40,50±0,50* 93,1 41,00±0,58* 67,8 

5 ГДК – – 17,75±0,25* 56,3 32,50±1,44* 74,7 38,50±0,50* 63,6 

7 ГДК – – 15,50±0,29* 49,2 30,25±0,25* 69,5 34,75±0,25* 57,4 

10 ГДК – – 9,75±0,25* 31,0 16,50±0,87* 37,9 19,50±0,29* 32,2 

15 ГДК – – 7,50±0,29* 23,8 15,50±0,29* 35,6 17,75±0,25* 29,3 

20 ГДК – – 1,50±0,29* 4,8 8,50±0,85* 19,5 11,50±0,29* 19,0 

50 ГДК – – – – – – – – 

Mucor corticola Hagem 

контроль 8,50±0,29 – 25,00±2,89 – 51,00±0,58 – 63,00±0,58 – 

0,75 ГДК 3,00±0,58* 35,3 12,50±1,44* 50,0 42,00±1,15* 82,4 45,50±0,29* 72,2 

1 ГДК – – 12,25±1,60* 49,0 40,25±0,25* 78,9 44,00±0,41* 69,8 

3 ГДК – – 9,75±0,58* 39,0 32,50±1,44* 63,7 33,00±0,58* 52,4 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

M.  piriformis Fisher 

контроль 32,00±1,15 – 49,00±0,58 – 71,00±0,58 – 77,50±1,44 – 

0,75 ГДК 24,50±0,29* 76,6 32,50±0,29* 66,2 48,50±0,29* 68,3 55,50±0,29* 71,6 

1 ГДК 20,50±0,29* 64,1 29,50±0,29* 60,2 44,50±0,29* 62,7 51,00±0,58* 65,8 

3 ГДК 17,50±0,29* 54,7 26,50±0,29* 54,1 40,50±0,29* 57,0 44,50±0,29* 57,4 

5 ГДК 17,25±0,48* 53,9 22,50±0,29* 45,9 26,50±0,29* 37,3 30,50±0,29* 39,4 

7 ГДК 12,50±0,29* 39,1 16,50±0,29* 33,7 22,50±0,29* 37,1 26,50±0,29* 34,2 
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10 ГДК 8,50±0,29* 26,6 13,50±0,29* 27,6 18,50±0,29* 26,1 22,50±0,29* 29,0 

15 ГДК 2,50±0,29* 7,8 11,00±0,58* 22,4 15,50±0,29* 21,8 20,50±0,25* 26,5 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

M. globosus Ficher 

контроль 30,50±0,29 – 56,50±0,29 – 82,50±1,44 – 90,00±0,13 – 

0,75 ГДК 24,50±0,29* 80,3 28,50±0,29* 50,4 34,50±0,29* 41,8 40,50±0,29* 45,1 

1 ГДК 18,50±0,29* 60,7 25,50±0,29* 45,1 30,50±0,29* 37,0 33,50±0,29* 37,3 

3 ГДК 14,50±0,29* 47,5 20,50±0,29* 36,3 25,50±0,29* 30,9 27,50±0,29* 30,6 

5 ГДК 10,50±0,29* 34,4 17,50±0,29* 31,0 22,50±0,29* 27,3 23,00±0,25* 25,0 

7 ГДК 5,50±0,29* 18,0 13,50±0,29* 23,9 15,50±0,29* 18,8 18,50±0,29* 20,6 

10 ГДК 3,50±0,29* 11,5 13,50±0,29* 23,9 14,50±0,29* 15,8 15,00±0,29* 16,1 

15 ГДК 3,50±0,29* 11,5 10,50±0,29* 18,6 11,50±0,29* 13,9 13,50±0,29* 15,0 

20 ГДК 2,50±0,29* 8,2 3,50±0,29* 6,2 5,50±0,29* 6,7 8,50±0,29* 9,5 

50 ГДК 1,50±0,29* 4,9 3,00±0,41* 5,3 4,50±0,29* 5,5 7,50±0,29* 8,3 

M.  racemosus Fres., Beitr 

контроль 15,50±0,29 – 46,00±1,15 – 69,00±0,58 – 81,00±0,58 – 

0,75 ГДК 14,50±0,29 93,5 31,00±0,58* 67,4 47,50±0,87* 68,8 52,50±1,44* 64,8 

1 ГДК 10,50±0,29* 67,7 28,50±0,29* 62,0 42,50±1,44* 61,6 49,00±0,58* 60,5 

3 ГДК 7,50±0,29* 48,4 25,00±0,58* 54,3 39,00±0,58* 56,5 43,00±0,58* 53,1 

5 ГДК 6,50±0,25* 41,9 21,00±0,58* 45,7 25,50±0,87* 37,0 29,00±0,29* 35,8 

7 ГДК 4,50±0,29* 29,0 16,50±0,29* 35,9 21,50±0,87* 31,2 25,50±0,50* 31,5 

10 ГДК 2,50±0,29* 16,1 9,00±0,58* 19,6 13,00±0,58* 18,8 15,00±0,58* 18,5 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 

контроль 15,00±0,58 – 26,50±0,87 – 37,00±0,58 – 50,50±0,29 – 

0,75 ГДК 9,00±0,58* 60,0 13,00±0,58* 49,1 21,00±0,58* 56,8 27,00±0,58* 53,5 

1 ГДК 7,00±0,29* 46,7 9,00±0,58* 34,1 13,00±0,58* 35,1 16,00±1,15* 31,7 



 

 

 

226 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman & E.V. Abbott 

контроль 5,50±0,29 – 17,50±0,29 – 42,50±1,44 – 62,50±0,29 – 

0,75 ГДК 5,25±0,48 95,5 15,50±0,29* 88,6 41,50±0,87 97,6 50,25±0,25* 80,4 

1 ГДК 5,25±0,48 95,9 15,50±0,29* 88,6 41,50±0,87 97,6 50,25±0,25* 80,4 

3 ГДК 4,75±0,48* 86,4 15,00±0,41* 82,9 37,45±1,47* 88,8 42,25±0,25* 72,4 

5 ГДК 3,00±0,29* 54,5 14,50±0,29* 72,9 21,50±0,87* 50,6 41,25±1,39* 66,0 

7 ГДК – – 12,75±1,11* 70,0 20,75±0,75* 48,8 40,25±1,03* 64,4 

10 ГДК – – 12,25±0,48* 68,6 20,25±0,25* 47,6 40,00±1,68* 64,0 

15 ГДК – – 12,00±0,29* 65,4 20,00±0,41* 47,1 35,50±0,29* 56,8 

20 ГДК – – 3,50±0,29* 20,0 8,50±0,65* 20,0 13,00±0,58* 20,8 

50 ГДК – – – – – – – – 

Penicillium expansum Lk 

контроль 5,00±0,41 – 31,00±0,58 – 37,00±0,58 – 44,50±0,29 – 

0,75 ГДК 3,00±0,58* 60,0 23,50±1,97* 75,8 20,25±0,25* 54,7 32,00±1,15* 71,9 

1 ГДК 3,00±0,58* 60,0 23,50±1,97* 75,8 20,25±0,58* 54,7 32,00±1,15* 71,9 

3 ГДК – – 19,00±0,58* 61,3 19,75±0,25* 50,0 29,00±0,58* 65,2 

5 ГДК – – 7,50±0,29* 24,2 18,50±0,58* 49,3 25,00±0,58* 56,2 

7 ГДК – – 7,25±0,25* 23,4 18,25±0,25* 41,9 21,00±0,58* 47,2 

10 ГДК – – 3,50±0,50* 11,3 15,50±0,29* 28,0 17,00±0,29* 38,2 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 
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Penicillium spinulosum Thom 

контроль 6,00±0,58 – 18,50±0,29 – 33,50±0,29 – 54,50±0,29 – 

0,75 ГДК 6,00±0,58 100,0 18,50±0,29 100,0 33,50±0,29 100,0 54,50±0,29 100,0 

1 ГДК 5,50±0,29* 91,7 13,00±1,73* 70,3 28,50±0,29* 85,1 41,00±0,58* 75,2 

3 ГДК 5,00±0,41* 83,3 10,50±0,50* 56,8 25,50±0,87* 76,1 39,50±0,29* 72,5 

5 ГДК 4,50±0,29* 75,0 8,00±0,58* 43,2 23,50±0,29* 70,1 32,75±0,63* 60,1 

7 ГДК 3,50±0,58* 58,3 7,50±1,44* 40,5 23,25±0,75* 69,4 32,50±0,29* 59,6 

10 ГДК 3,00±0,58* 50,0 4,50±0,58* 24,3 23,00±1,22* 68,7 29,00±0,58* 53,2 

15 ГДК 1,50±0,58* 25,0 3,00±0,58* 16,2 20,25±0,25* 60,4 25,00±0,58* 45,9 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Penicillium citrinum Thom 

контроль 6,50±0,29 – 17,50±1,44 – 24,00±0,58 – 33,50±0,29 – 

0,75 ГДК 5,50±0,29* 84,6 16,00±1,22* 91,4 22,75±0,25* 92,7 28,50±0,29* 85,1 

1 ГДК 3,50±0,50* 53,8 15,50±0,87* 88,6 22,00±0,71* 91,7 28,25±0,25* 83,4 

3 ГДК 3,00±0,41* 46,2 14,75±0,85* 84,3 20,50±0,29* 85,4 25,50±0,29* 76,1 

5 ГДК 2,50±0,50* 38,5 13,50±0,29* 77,1 20,25±0,25* 84,4 22,50±1,44* 67,2 

7 ГДК 1,25±0,25* 19,2 11,00±0,58* 62,9 19,50±0,50* 81,3 20,50±0,29* 61,2 

10 ГДК – – 7,00±0,58* 40,0 13,00±0,58* 54,2 15,50±0,29* 46,3 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Penicillium corylophilum Dierckx 

контроль 18,50±0,29 – 22,50±0,29 – 26,50±0,29 – 36,50±0,29 – 

0,75 ГДК 14,50±0,29* 78,4 18,50±0,29* 82,2 22,50±0,25* 84,9 30,50±0,25* 83,6 

1 ГДК 10,50±0,29* 72,4 14,50±0,25* 78,4 19,50±0,29* 73,6 27,50±0,29* 75,3 

3 ГДК 8,50±0,25* 45,9 10,50±0,29* 46,7 16,50±0,29* 62,3 23,00±0,58* 63,0 

5 ГДК 6,50±0,29* 35,1 8,50±0,25* 37,8 13,50±0,25* 50,9 16,50±0,25* 45,2 

7 ГДК 1,50±0,25* 23,1 6,50±0,29* 28,9 9,50±0,29* 35,8 11,50±0,29* 31,5 

10 ГДК – – – – – – – – 
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15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Penicillium sp4 

контроль 16,00±0,58 – 22,50±1,44 – 28,00±1,15 – 39,00±0,58 – 

0,75 ГДК 7,50±0,29* 46,9 14,50±0,29* 64,4 27,50±0,29 98,2 34,00±0,71* 87,2 

1 ГДК 6,50±0,58* 40,9 14,25±0,25* 63,3 25,50±0,29* 91,1 33,75±0,25* 86,5 

3 ГДК – – 12,50±0,29* 55,6 25,25±0,48* 90,2 32,75±0,75* 84,0 

5 ГДК – – 11,00±0,58* 48,9 23,50±0,48* 83,9 31,00±0,71* 79,5 

7 ГДК – – 10,75±1,11* 47,8 19,00±0,58* 67,9 23,50±0,29* 60,3 

10 ГДК – – 9,50±0,29* 42,2 17,00±0,58* 60,7 20,50±0,29* 52,6 

15 ГДК – – 8,50±0,58* 37.8 13,25±0,48* 47,3 17,00±0,58* 43,6 

20 ГДК – – 4,50±0,29* 20,0 10,50±0,29* 37,5 14,50±0,29* 37,2 

50 ГДК – – 2.50±0,29* 11,1 4,50±0,29* 16,1 7,75±0,25* 19,9 

Penicillium sp8 

контроль 15,50±0,29 – 26,00±1,15 – 38,50±0,29 – 44,50±0,29 – 

0,75 ГДК 13,50±0,25* 87,1 18,50±0,29* 71,2 29,00±0,58* 87,0 39,00±0,58* 87,6 

1 ГДК 11,00±0,58* 71,0 16,50±0,25* 63,5 24,50±0,25* 74,0 32,50±0,29* 73,0 

3 ГДК 5,50±0,29* 35,5 11,50±0,29* 44,2 21,00±0,58* 63,6 29,50±0,29* 66,3 

5 ГДК 3,50±0,25* 22,6 9,50±0,25* 36,5 18,50±0,29* 48,1 19,50±0,25* 43,8 

7 ГДК 1,50±0,29* 9,7 8,50±0,29* 32,7 13,50±0,29* 35,1 17,50±0,29* 39,3 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Penicillium sp9 

контроль 13,50±0,29 – 23,00±0,58 – 29,00±0,58 – 39,50±0,29 – 

0,75 ГДК 8,50±0,29* 63,0 11,00±0,29* 50,0 16,50±0,29* 56,9 20,50±0,29* 51,9 

1 ГДК 6,50±0,29* 48,1 8,50±0,29* 37,0 11,50±0,29* 39,7 14,50±0,25* 36,7 
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3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Phoma sp. 

контроль 17,00±0,58 – 30,50±0,29 – 34,50±0,29 – 41,00±0,58 – 

0,75 ГДК 15,00±0,58* 88,2 28,50±0,29* 93,4 32,50±0,29* 94,2 37,50±0,29* 91,5 

1 ГДК 13,50±0,29* 79,4 24,50±0,25* 80,3 29,00±0,58* 84,1 33,50±0,25* 81,7 

3 ГДК 11,00±0,58* 64,7 18.50±0,29* 60,7 24,50±0,29* 71,0 29,50±0,29* 72,0 

5 ГДК 8,50±0,29* 50,0 13.50±0,29* 44,3 16,50±0,29* 47,8 26,50±0,29* 64,6 

7 ГДК 3,50±0,25* 20,6 9,75±0,48* 32,0 12,50±0,25* 36,2 23,00±0,58* 56,1 

10 ГДК 1,50±0,29* 8,8 5,50±0,29* 18,0 8,50±0,29* 24,6 12,50±0,29* 30,5 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Rhizopus oligosporus Saito 

контроль 17,25±0,48 – 35,00±0,91 – 65,00±1,89 – 80,25±0,25 – 

0,75 ГДК 7,00±0,58* 40,6 19,00±0,58* 54,3 30,25±0,25* 46,5 43,50±0,29* 54,2 

1 ГДК – – 9,75±0,25* 27,9 13,50±1,66* 20,8 23,50±0,58* 29,3 

3 ГДК – – 8,25±0,25* 23,6 13,25±1,89* 20,4 23,25±0,48* 29,0 

5 ГДК – – 5,00±0,58* 14,3 9,50±0,29* 14,6 22,50±0,87* 28,0 

7 ГДК – – 4,25±0,48* 12,1 8,50±0,48* 13,1 19,50±0,50* 24,3 

10 ГДК – – 1,25±0,25* 3,6 5,00±0,29* 7,7 10,50±0,29* 13,1 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 
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Stachybotrys  alternans Bonorden 

контроль 23,00±0,58 – 25,50±0,29 – 34,50±0,29 – 48,50±0,29 – 

0,75 ГДК 19,50±0,29* 84,8 22,50±0,29* 88,2 29,50±0,29* 85,5 42,50±0,29* 87,6 

1 ГДК 16,50±0,29* 71,7 21,00±1,35* 82,4 24,50±0,25* 71,0 37,50±0,25* 77,3 

3 ГДК 12,50±0,25* 54,3 16,50±0,29* 64,7 19,50±0,29* 56,5 33,50±0,29* 69,1 

5 ГДК 8,50±0,29* 37,0 13,50±0,29* 52,9 18,50±0,29* 53,6 29.50±0,29* 60,8 

7 ГДК 4,50±0,29* 19,6 11,00±0,58* 43,1 17,50±0,25* 50,7 24,50±0,25* 50,5 

10 ГДК 2,50±0,29* 10,9 6,50±0,29* 25,5 14,50±0,29* 42,0 18,50±0,29* 38.1 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Talaromyces variabilis (Sopp) Samson, Yilmaz, Frisvad & Seifert 

контроль 11,50±1,19 – 23,50±0,29 – 33,50±0,29 – 61,00±0,58 – 

0,75 ГДК 10,75±1,11 93,5 20,50±0,29* 87,2 32,50±0,29 97,0 51,00±0,58* 83,6 

1 ГДК – – 17,50±1,19* 74,5 30,50±0,50* 91,0 45,50±0,29* 74,6 

3 ГДК – – 13,00±0,41* 55,3 24,25±0,75* 72,4 37,50±1,44* 61,5 

5 ГДК – – 12,50±0,29* 53,2 24,00±0,58* 71,6 32,75±0,75* 53,7 

7 ГДК – – 9,50±0,29* 40,4 23,50±0,29* 70,1 25,50±0,29* 41,8 

10 ГДК – – 9,25±0,25* 39,4 22,50±0,29* 67,2 24,50±0,29* 40,2 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Trichoderma viride Pers.: Fr 

контроль 6,50±0,29 – 55,00±1,89 – 77,00±1,22 – 89,50±0,29 – 

0,75 ГДК 3,00±0,41* 46,2 35,50±1,47* 64,5 71,25±1,25* 92,5 81,75±0,85* 91,3 

1 ГДК 3,00±0,41* 46,2 35,50±1,47* 64,5 71,25±1,25* 92,5 81,75±0,85* 91,3 

3 ГДК 2,50±0,29* 38,5 30,75±0,48* 55,9 67,00±0,58* 87,0 75,00±1,66* 83,8 

5 ГДК – – 29,50±0,96* 54,5 65,00±1,73* 84,4 70,50±1,77* 78,8 

7 ГДК – – 26,25±0,48* 53.,6 52,50±1,44* 68,2 62,50±1,44* 69,8 

10 ГДК – – 9,00±0,48* 47,7 27,50±1,44* 35,7 36,50±1,53* 40,8 

http://www.speciesfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=560676
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15 ГДК – – 2,50±0,29* 16,4 12,50±1,44* 16,2 32,00±1,15* 35,8 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

T. koningii Oudemans 

контроль 13,75±1,11 – 55,50±0,29 – 77,50±1,44 – 89,75±0,25 – 

0,75 ГДК 9,25±0,48* 67,3 49,00±0,58* 88,3 72,00±1,22* 92,9 75,25±0,25* 83,8 

1 ГДК 7,00±0,41* 50,9 45,25±0,25* 81,5 69,00±0,58* 89,0 73,75±0,48* 82,2 

3 ГДК 6,75±0,48* 49,1 43,00±1,22* 77,5 67,50±1,44* 87,1 73,50±0,29* 81,9 

5 ГДК 5,75±0,25* 41,8 41,00±0,58* 73,9 66,50±1,19* 85,8 72,50±1,50* 80.8 

7 ГДК 5,25±0,25* 38,2 39,50±0,29* 71.,2 51,25±1,15* 66,1 61,00±0,58* 68,0 

10 ГДК 3,50±0,29* 25,5 32,50±0,29* 58,6 40,00±0,82* 38,6 60,50±0,50* 67.,4 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

T. lignorum (Tode) Harz 

контроль 7,00±0,58 – 15,50±0,29 – 87,00±0,58 – 89,75±0,29 – 

0,75 ГДК 3,00±0,58* 42,9 14,50±0,29 93,5 82,00±1,15* 94,3 82,50±1,44* 91,9 

1 ГДК – – 13,50±0,25* 87,1 81,00±0,58* 93,1 81,25±1,25* 90,5 

3 ГДК – – 12,50±0,29* 80,6 72,50±0,29* 83,3 77,00±0,58* 85,8 

5 ГДК – – 2,50±0,29* 16,1 65,00±1,89* 74,7 71,00±0,58* 79,1 

7 ГДК – – 1,50±0,29* 9,7 37,50±1,44* 43,1 52,00±1,15* 57,9 

10 ГДК – – 1,25±0,25* 8,1 31,00±0,58* 35,6 41,00±0,58* 45,7 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

T. longibrachiatum Rifai 

контроль 37,50±1,44 – 84,25±0,25 – 88,50±0,29 – 90,00±0,02 – 

0,75 ГДК 31,50±0,29* 84,0 61,75±0,63* 73,3 80,50±0,29* 91,0 87,00±0,58* 96,6 

1 ГДК 31,25±0,48* 83,3 60,75±0,75* 72,1 75,00±0,58* 84,7 80,25±0,25* 89,1 

3 ГДК 30,25±0,25* 80,7 55,00±0,82* 65,3 60,75±0,25* 78,8 77,00±0,58* 85,5 
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5 ГДК 29,25±0,48* 78,0 52,50±1,44* 62,3 66,00±1,15* 74,6 73,00±0,58* 81,1 

7 ГДК 23,00±0,82* 61,7 42,50±0,29* 50,4 43,25±1,69* 48.9 55,25±0,25* 61,4 

10 ГДК 12,50±0,29* 33,3 41,50±0,29* 49,3 42,00±0,71* 47,5 50,25±0,63* 55,8 

15 ГДК 11,50±0,29* 30,7 31,00±0,58* 36,8 39,00±0,58* 44,1 47,25±0,75* 52,5 

20 ГДК – – 9,25±0,25* 11,0 10,25±0,25* 11,6 15,50±0,29* 17,2 

50 ГДК – – 1,25±0,25* 1,5 4,50±0,29* 5,1 9,50±0,29* 10,6 

Verticillium album (Preus) Pidopliczko 

контроль 13,00±0,58 – 45,50±0,29 – 52,50±0,29 – 71,00±0,58 – 

0,75 ГДК 9,00±0,58* 69,2 33,00±0,71* 72,5 48,50±1,02* 92,4 67,50±0,29* 95,1 

1 ГДК 6,50±0,29* 50,0 32,00±0,41* 70,3 44,75±0,63* 85,2 62,50±1,44* 88,0 

3 ГДК 3,50±0,29* 26,8 31,75±0,75* 69,8 43,25±1,11* 82,4 61,25±1,25* 86,3 

5 ГДК 2,75±0,25* 21,2 29,00±0,58* 63,7 40,50±0,50* 77,1 57,00±0,58* 80,3 

7 ГДК 1,75±0,25* 13,5 24,50±0,29* 53,8 31,50±0,87* 60,0 44,50±0,29* 62,7 

10 ГДК 1,25±0,25* 9,6 16,00±0,58* 35,2 20,25±0,25* 38,6 30,25±0,25* 42,6 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Примітка: *– різниця достовірна відносно контролю, р≤0,05 
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Додаток В 

Таблиця 

Вплив різних концентрацій сполук важких металів на радіальну швидкість росту мікроміцетів, мм/год 
Варіант досліду 48 годин 96 годин 144 години 192 години 

M±m %, до 

контролю 

M±m %, до 

контролю 

M±m %, до 

контролю 

M±m %, до 

контролю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Absidia butleri Lendn 

контроль 0,11±0,0025 – 0,12±0,0025 – 0,22±0,0029 – 0,22±0,0048 – 

0,75 ГДК – – – – – – – – 

1 ГДК – – – – – – – – 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. glauca Hagem 

контроль 0,19±0,0029 – 0,18±0,0029 – 0,28±0,0029 – 0,23±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,11±0,0029* 56,8 0,10±0,0029* 54,3 0,09±0,0029* 30,9 0,09±0,0029* 37,8 

1 ГДК 0,07±0,0058* 37,8 0,09±0,0029* 48,6 0,08±0,0029* 27,3 0,06±0,0029* 24,4 

3 ГДК 0,04±0,0029* 18,9  0,07±0,0029* 37,1 0,06±0,0029* 20,0 0,05±0,0029* 23,3 

5 ГДК 0,02±0,0029* 8,1 0,02±0,0029* 8,6 0,03±0,0029* 9,1 0,04±0,0029* 15,6 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 
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Alternaria alternata (Fr.) Keissl 

контроль 0,13±0,01 – 0,23±0,0048 – 0,18±0,0025 – 0,19±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,12±0,0029 98,1 0,15±0,0041* 61,5  0,17±0,0029 97,1 0,18±0,0029 94,5 

1 ГДК 0,12±0,0029 98,1 0,15±0,0041* 61,5 0,17±0,0029 97,1 0,18±0,0029 94,5 

3 ГДК 0,11±0,0048 96,1 0,13±0,0029* 54,9 0,13±0,0029* 84,3 0,16±0,0029* 83,7 

5 ГДК 0,10±0,0029 93,3 0,11±0,0029* 54,5 0,12±0,0029* 82,9 0,13±0,0029* 71,6 

7 ГДК 0,05±0,0029* 40,4 0,06±0,0029* 25,2 0,10±0,0029* 72,3 0,12±0,0029* 62,1 

10 ГДК 0,04±0,0029* 38,6 0,05±0,0029* 20,8 0,08±0,0029* 47,89 0,11±0,0025* 59,4 

15 ГДК 0,03±0,0029* 30,8 0,04±0,0029* 19,7 0,06±0,0029* 33,3 0,09±0,0029* 55,5 

20 ГДК – – 0,03±0,0029* 15,3 0,04±0,0029* 25,4 0,06±0,0029* 29,7 

50 ГДК – – 0,01±0,0029* 3,2 0,03±0,0029* 23,1 0,03±0,0029* 23,1 

Aspergillus niger Tiegh       

контроль 0,22±0,0025 – 0,43±0,0050 – 0,33±0,0029 – 0,23±0,0025 – 

0,75 ГДК 0,20±0,0025 97,5 0,23±0,0025* 50,0 0,28±0,0058* 86,2 0,22±0,0025 95,6 

1 ГДК 0,11±0,0058* 54,4 0,18±0,0025* 39,1 0,27±0,0058* 84,2 0,22±0,0025* 95,6 

3 ГДК 0,10±0,0029* 50,6 0,17±0,0029* 37,0 0,26±0,0071* 80,0 0,21±0,0029* 91,2 

5 ГДК 0,09±0,0029* 47,8 0,12±0,0029* 26,1 0,24±0,0025* 74,6 0,21±0,0025* 91,2 

7 ГДК 0,02±0,0029* 38,5 0,11±0,0025* 23,9 0,12±0,0029* 36,9 0,20±0,0025* 89,0 

10 ГДК – – 0,07±0,0096* 13,0 0,09±0,0029* 26,2 0,17±0,0029* 72,5 

15 ГДК – – 0,06±0,0025* 10,9 0,08±0,0029* 23,2 0,15±0,0029* 63,7 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. ochraceus G. Wilh 

контроль 0,08±0,0065 – 0,09±0,01 – 0,24±0,0025 – 0,21±0,01 – 

0,75 ГДК 0,08±0,0065 100,0 0,09±0,01 100,0 0,24±0,0025 100,0 0,21±0,01 100,0 

1 ГДК 0,06±0,0025* 83,3 0,07±0,0029* 64.9 0,13±0,0029* 50,5 0,14±0,0025* 67,9 

3 ГДК 0,05±0,0029* 80,0 0,06±0,0029* 63,9 0,12±0,0041* 49,1 0,11±0,0025* 53,6 

5 ГДК 0,04±0,0029* 60,0 0,05±0,0029* 56,8 0,11±0,0025* 47,4 0,10±0,0029* 50,0 

7 ГДК 0,03±0,0029* 46,7 0,04±0,0029* 48,6 0,10±0,0029* 43,3 0,09±0,0041* 42,9 

10 ГДК 0,02±0,0029* 30,0 0,03±0,0025* 29,7 0,08±0,0029* 35,4 0,07±0,0029* 39,7 
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15 ГДК 0,02±0,0029 30,0 0,02±0,0029* 25,5 0,04±0,0048* 17,9 0,05±0,0025* 22,6 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. ustus (Bainier) Thom et Church 

контроль 0,05±0,0029 – 0,09±0,0029 – 0,18±0,0029 – 0,14±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,03±0,0029* 55,6 0,08±0,0029 95,0 0,12±0,0029* 65,7 0,13±0,0025 65,7 

1 ГДК 0,02±0,0029* 54,1 0,07±0,0029* 87,1 0,09±0,0029* 47,1 0,11±0,0058* 47,1 

3 ГДК – – 0,06±0,0025* 73,3 0,08±0,0025* 37,1 0,09±0,0029* 37,1 

5 ГДК – – 0,05±0,0029* 67,1 0,07±0,0029* 36,1 0,08±0,0058* 36,1 

7 ГДК – – 0,04±0,0029* 47,6 0,06±0,0029* 31,4 0,07±0,0029* 31,4 

10 ГДК – – 0,03±0,0029* 30,0 0,05±0,0029* 25,7 0.06±0,0029* 25,7 

15 ГДК – – 0,02±0,0029* 25,0 0,04±0,0029* 20,0 0,05±0,0029* 20,0 

20 ГДК – – 0,01±0,0025* 20,5 0,03±0,0025* 18,5 0,04±0,0029* 18,5 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. nidulans (Eidam) Wint 

контроль 0,16±0,01 – 0,47±0,0029 – 0,37±0,0029 – 0,23±0,003 – 

0,75 ГДК 0,06±0,0075* 38,5 0,18±0,0029* 39,1 0,21±0,0041* 55,6 0,21±0,003* 91,3 

1 ГДК 0,06±0,0058* 37,4 0,18±0,0029* 39,1 0,21±0,0041* 55,6 0,21±0,003* 91,3 

3 ГДК 0,04±0,0029* 33,8 0,13±0,0029* 28,3 0,19±0,12* 54,5 0,17±00029* 69,6 

5 ГДК 0,03±0,0029* 30,8 0,12±0,0091* 27,3 0,18±0,0025* 50,0 0,16±0,0029* 66,1 

7 ГДК 0,02±0,0029* 28,7 0,11±0,0029* 26,1 0,15±0,0087* 47,7 0,15±0,003* 63,3 

10 ГДК – – 0,10±0,0029* 25,0 0,14±0,0029* 44,4 0,14±0,0029* 58,3 

15 ГДК – – 0,02±0,0025* 2,3 0,13±0,0029* 36,1 0,13±0,0029* 57,0 

20 ГДК – – 0,01±0,0025* 1,0 0,04±0,0029* 8,3 0,05±0,003* 20,8 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. versicolor Tiraboschi. Thom, Church 

контроль 0,10±0,01 – 0,14±0,0050 – 0,15±0,0029 – 0,15±0,0025 – 

0,75 ГДК 0,10±0,01 100,0 0,14±0,0050 100,0 0,15±0,0029 100,0 0,15±0,0025 100,0 
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1 ГДК – – 0,07±0,0025* 50,0 0,08±0,0029* 51,7 0,13±0,0029* 93,1 

3 ГДК – – 0,06±0,0025* 46,3 0,07±0,0058* 48,3 0,09±0,0029* 88,5 

5 ГДК – – 0,05±0,0029* 33,3 0,06±0,0029* 43,1 0,07±0,0025* 47,5 

7 ГДК – – 0,02±0,0029* 11,1 0,05±0,0029* 42,1 0,06±0,0058* 39,3 

10 ГДК – – 0,02±0,0029* 11,1 0,03±0,13* 22,4 0,05±0,0087* 29,5 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

A. wentii Wehmer 

контроль 0,05±0,0029 – 0,10±0,01 – 0,31±0,0025 – 0,23±0,0025 – 

0,75 ГДК 0,02±0,0029* 38,5 0,05±0,0029* 47,4 0,07±0,0029* 22,7 0,08±0,0029* 34, 

1 ГДК – – 0,01±0,003* 5,5 0,06±0029* 20,5 0,07±0,0029* 28,6 

3 ГДК – – – – 0,05±0,0029* 20,1 0,06±0,0048* 27,5 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

A.flavus Lk: Fr. 

контроль 0,17±0,0029 – 0,12±0,0029 – 0,12±0,0050 – 0,10±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,13±0,0029* 75,8 0,09±0,0029* 82,6 0,10±0,0029* 82,6 0,09±0,0029* 89,5 

1 ГДК 0,13±0,0029* 75,8 0,09±0,0029* 82,6 0,10±0,0029* 82,6 0,09±0,0029* 89,5 

3 ГДК 0,09±0,0029* 51,5 0,07±0,0029* 68,4 0,07±0,0029* 56,5 0,07±0,0029* 68,4 

5 ГДК 0,08±0,0029* 45,5 0,05±0,0029* 47,4 0,06±0,0029* 47,8 0,06±0,0029* 57,9 

7 ГДК 0,03±0,0029* 15,2 0,04±0,0029* 36,8 0,05±0,0029* 39,1 0,05±0,0029* 47,4 

10 ГДК 0,02±0,0029* 9,1 0,02±0,0025* 15,8 0,03±0,0029* 21,7 0,04±0,0029* 36,8 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 
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A. fumigatus Fres. 

контроль 0,11±0,0029 – 0,11±0,0029 – 0,12±0,0058 – 0,12±0,0025 – 

0,75 ГДК 0,10±0,0029 90,5 0,09±0,0029* 81,0 0,10±0,0029* 79,2 0,09±0,0029* 73,9 

1 ГДК 0,08±0,0029* 71,4 0,07±0,0025* 42,9 0,09±0,0029* 70,8 0,08±0,0029* 67,4 

3 ГДК – – 0,05±0,0029* 40,9 0,07±0,0029* 54,2 0,07±0,0029* 58,7 

5 ГДК – – 0,04±0,0025* 33,3 0,05±0,0029* 37,5 0,06±0,0029* 50,0 

7 ГДК – – 0,03±0,0029* 23,8 0,04±0,0029* 29,2 0,05±0,0029* 41,3 

10 ГДК – – 0,03±0,0029* 23,8 0,03±0,0029* 20,8 0,04±0,0029* 30,4 

15 ГДК – – 0,02±0,0029* 16,7 0,03±0,0029* 20,8 0,03±0,0029* 27,1 

20 ГДК – – 0,01±0,0029* 14,3 0,02±0,0029* 12,5 0,02±0,0029* 13,0 

50 ГДК – – – – – – – – 

Arthrobotrys longispora Preus 

контроль 0,03±0,0029 – 0,04±0,0029 – 0,06±0,0029 – 0,07±0,0029 – 

0,75 ГДК – – 0,03±0,0025* 78,6 0,05±0,0087* 81,8 0,06±0,0029 96,7 

1 ГДК – – 0,03±0,0029* 78,6 0,04±0,0029* 63,6 0,05±0,0029* 89,7 

3 ГДК – – 0,02±0,0029* 50,0 0,04±0,0029* 63,6 0,05±0,0029* 89,7 

5 ГДК – – 0,02±0,0029* 50,0 0,03±0,0029* 59,1 0,04±0,0058* 67,5 

7 ГДК – – 0,01±0,0025* 35,7 0,02±0,0029* 54,7 0,03±0,0029* 54,3 

10 ГДК – – 0,01±0,0025* 35,7 0,01±0,0029* 15,4 0,02±0,0025* 36,7 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Botrytis cinerea Persoon ex Fries 

контроль 0,09±0,0029 – 0,07±0,0029 – 0,07±0,0025 – 0,06±0,0048 – 

0,75 ГДК – – 0,03±0,0029* 38,5 0,04±0,0058* 32,0 0,05±0,0029* 81,8 

1 ГДК – – 0,02±0,0029* 23,1 0,03±0,0029* 31,0 0,04±0,0029* 68,2 

3 ГДК – – 0,01±0,0025* 19,2 0,02±0,0025* 24,0 0,03±0,0029* 45,5 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 
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15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Chaetomium globosum Kunze: Fr 

контроль 0,23±0,0029 – 0,14±0,0029 – 0,14±0,0029 – 0,12±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,21±0,0029* 91,1 0,11±0,0029* 77,8 0,13±0,0029* 92,6 0,10±0,0029* 82,6 

1 ГДК 0,17±0,0029* 73,3 0,10±0,0029* 70,4 0,11±0,0029* 84,0 0,09±0,0029* 73,9 

3 ГДК 0,12±0,0029* 51,1 0,08±0,0029* 55,6 0,10±0,0029* 70,4 0,08±0,0029* 65,2 

5 ГДК 0,09±0,0029* 37,8 0,07±0,0029* 48,1 0,08±0,0029* 55,6 0,07±0,0029* 56,5 

7 ГДК 0,04±0,0029* 15,6 0,05±0,0025* 35,2 0,06±0,0029* 40,7 0,05±0,0029* 39,1 

10 ГДК 0,02±0,0029* 6,7 0,04±0,0029* 25,9 0,05±0,0029* 33,3 0,04±0,0029* 31,4 

15 ГДК 0,02±0,0029* 6,7 0,03±0,0029* 18,5 0,04±0,0029* 25,9 0,03±0,0029* 30,4 

20 ГДК – – 0,02±0,0029* 11,1 0,03±0,0029* 18,5 0,02±0,0025* 21,7 

50 ГДК – – – – – – – – 

Cladosporium cladosporioides (Fresen) G.A. de Vries 

контроль 0,13±0,01 –   0,11±0,0029 – 0,11±0,0029 – 0,11±0,0058 – 

0,75 ГДК – – 0,03±0,0029* 23,8 0,06±0,0029 52,4 0,06±0,0029* 50,0 

1 ГДК – – 0,02±0,0029* 14,3 0,04±0,0025 40,5 0,05±0,0029* 40,9 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

C. herbarum (Persoon) Link 

контроль 0,20±0,0029 – 0,19±0,0029 – 0,16±0,0029 – 0,14±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,18±0,0029* 93,2 0,14±0,0029* 73,0 0,11±0,0029* 67,7 0,09±0,0029* 63,0 

1 ГДК 0,16±0,0029* 56,4 0,13±0,0029* 67,6 0,09±0,0029* 54,8 0,08±0,0029* 55,6 

3 ГДК 0,14±0,0029* 45,8 0,11±0,0029* 56,8 0,08±0,0029* 48,4 0,07±0,0029* 54,6 
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5 ГДК – – 0,05±0,0029* 24,3 0,05±0,0029* 29,0 0,06±0,0029* 48,1 

7 ГДК – – 0.04±0,0029* 18,9 0,05±0,0029* 29,0 0,05±0,0025* 40,7 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Curvularia tuberculata Jain 

контроль 0,04±0,0029 – 0,05±0,0029 – 0,08±0,01 – 0,09±0,0029 – 

0,75 ГДК – – – – – – – – 

1 ГДК – – – – – – – – 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Cunninghamella echinulata Thaxter 

контроль 0,20±0,0025 – 0,21±0,0029 – 0,31±0,0025 – 0,23±0,0025 – 

0,75 ГДК – – – – – – – – 

1 ГДК – – – – – – – – 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 
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Eupenicillium sp. 

контроль 0,19±0,0029 – 0,11±0,0029 – 0,08±0,0029 – 0,08±0,0029  

0,75 ГДК 0,14±0,0029* 73,0 0,10±0,0029 88,8 0,07±0,0029* 86,7 0,07±0,0029* 86,7 

1 ГДК 0,07±0,0029* 35,1 0,05±0,0029 47,4 0,06±0,0029* 73,3 0,04±0,0029* 53,8 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. Et Hans 

контроль 0,12±0,0025 – 0,21±0,01 – 0,29±0,01 – 0,23±0,01 – 

0,75 ГДК 0,16±0,02* 132,7 0,18±0,01* 84,5 0,23±0,03* 80,2 0,21±0,0029* 93,2 

1 ГДК 0,10±0,0050* 71,4 0,17±0,02* 79,8 0,22±0,01* 75,0 0,20±0,01* 89,0 

3 ГДК 0,09±0,0048* 69,4 0,16±0,01* 73,8 0,21±0,01* 72,4 0,19±0,01* 82,4 

5 ГДК 0,08±0,0041* 65,3 0,15±0,02* 72,6 0,18±0,01* 62,1 0,18±0,0025* 80,2 

7 ГДК 0,07±0,0029* 61,2 0,14±0,02* 67,9 0,17±0,0029* 58,6 0,17±0,0025* 75,8 

10 ГДК 0,07±0,0029* 61,2 0,09±0,01* 40,5 0,17±0,0029* 58,6 0,16±0,0029* 70,3 

15 ГДК 0,03±0,0029* 20,4 0,08±0,01* 38,1 0,16±0,01* 56,0 0,14±0,01* 62,6 

20 ГДК 0,02±0,0029* 12,2 0,04±0,0029* 16,7 0,03±0,01* 11,0 0,02±0,0029* 9,9 

50 ГДК – – – – – – – – 

F. solani (Mart.) Sacc. 

контроль 0,14±0,0029 – 0,11±0,0029 – 0,10±0,0029 – 0,09±0,0029 – 

0,75 ГДК – – – – – – – – 

1 ГДК – – – – – – – – 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 
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15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

F. javanicum Koorders 

контроль 0,12±0,0025 – 0,21±0,0096 – 0,25±0,0029 – 0,22±0,0050 – 

0,75 ГДК 0,11±0,01 96,8 0,18±0,0048* 86,6 0,24±0,0029 97,4 0,21±0,0029 95,3 

1 ГДК 0,10±0,0025* 90,1 0,17±0,0087* 80,5 0,22±0,02 92,1 0,20±0,0029 94,2 

3 ГДК 0,09±0,01* 81,0 0,15±0,0025* 74,4 0,20±0,0025* 83,2 0,17±0,01* 77,9 

5 ГДК 0,08±0,01* 77,7 0,15±0,0025* 73,4 0,18±0,01* 76,5 0,16±0,0025* 77,0 

7 ГДК 0,06±0,0025* 65,7 0,14±0,0058* 68,3 0,17±0,01* 69,4 0,13±0,0025* 61,6 

10 ГДК 0,05±0,0025* 55,5 0,14±0,0058* 62,0 0,17±0,0029* 69,4 0,13±0,0025* 61,6 

15 ГДК 0,05±0,0025* 55,5 0,10±0,0025* 46,3 0,15±0,0029* 59,2 0,12±0,0029* 53,6 

20 ГДК – – 0,07±0,0058 34,1 0,07±0,0029* 26,5 0,06±0,0025* 29,1 

50 ГДК – – – – – – – – 

F. avanaseum (Corda: Fr.) Sacc 

контроль 0,03±0,0048 – 0,16±0,01 – 0,27±0,0029 – 0,23±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,02±0,0025* 63,6 0,12±0,0091* 77,4 0,22±0,0029* 81,1 0,20±0,0025* 90.0 

1 ГДК 0,01±0,0025* 60,6 0,11±0,0029* 67,7 0,21±0,0025* 80,2 0,19±0,0029* 82,2 

3 ГДК – – 0,10±0,0029* 66,1 0,11±0,0058* 41,5 0,10±0,0029* 42,2 

5 ГДК – – 0,09±0,0025* 59,7 0,10±0,0025* 38,7 0,09±0,0029* 37,8 

7 ГДК – – 0,08±0,0025* 53,2 0,09±0,0025* 34,9 0,08±0,0029* 33,3 

10 ГДК – – 0,07±0,01* 46,8 0,07±0,0029* 24,5 0,07±0,0025* 32,2 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Humicola brevis Gilman 

контроль 0,35±0,0029 – 0,20±0,0029 – 0,15±0,0029 – 0,11±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,26±0,0029* 73,9 0,14±0,0029* 69,2 0,11±0,0029* 72,4 0,10±0,0025 97,6 

1 ГДК 0,20±0,0029* 56,5 0,13±0,0029* 64,1 0,10±0,0029* 65,5 0,09±0,0029* 88,1 

3 ГДК 0,19±0,0029* 54,3 0,12±0,0025* 62,8 0,09±0,0029* 58,6 0,08±0,0029* 78,6 



 

 

 

242 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 ГДК 0,17±0,0029* 47,8 0,10±0,0029* 48,7 0,08±0,0029* 51,7 0,07±0,0025* 69,0 

7 ГДК 0,13±0,0029* 36,2 0,08±0,0029* 38,5 0,07±0,0029* 44,8 0,06±0,0025* 59,5 

10 ГДК 0,12±0,0029* 35,5 0,07±0,0029* 33,3 0,05±0,0029* 31,1 0,05±0,0025* 50,0 

15 ГДК 0,11±0,0029* 30,4 0,06±0,0029* 28,2 0,04±0,0029* 24,1 0,04±0,0025* 40,5 

20 ГДК 0,02±0,0029* 14,3 0,04±0,0029* 17,9 0,03±0,0029* 17,2 0,02±0,0029* 22,2 

50 ГДК – – – – – – – – 

Mortierella jenkini Naumov 

контроль 0,08±0,01 – 0,19±0,01 – 0,28±0,0029 – 0,22±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,04±0,0029* 80,0 0,18±0,0029 93,3 0,24±0,0025* 88,2 0,19±0,0025* 87,2 

1 ГДК – – 0,17±0,0025* 92,0 0,22±0,0025* 79,1 0,18±0,0029* 81,4 

3 ГДК – – 0,16±0,0025* 86,7 0,20±0,0025* 71,8 0,17±0,0025* 80,2 

5 ГДК – – 0,16±0,0050* 82,7 0,19±0,0025* 68,2 0,16±0,0025* 75,6 

7 ГДК – – 0,15±0,0025* 81,3 0,18±0,0058* 65,5 0,15±0,0025* 70,9 

10 ГДК – – 0,14±0,0025* 76,0 0,12±0,0029* 41,8 0,11±0,0029* 48,8 

15 ГДК – – 0,07±0,0029* 34,7 0,09±0,0029* 30,9 0,09±0,0029* 40,3 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

M. vіnаcea Dixon-Stewart 

контроль 0,08±0,0058 – 0,10±0,0029 – 0,16±0,0029 – 0,15±0,0029 – 

0,75 ГДК – – – – – – – – 

1 ГДК – – – – – – – – 

3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 
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M. isabelina Oudem 

контроль 0,29±0,01 – 0,17±0,0029 – 0,15±0,0029 – 0,15±0,0029 – 

0,75 ГДК – – 0,13±0,01* 75,8 0,14±0,0025 98,3 0,13±0,0029* 86,2 

1 ГДК – – 0,12±0,01* 72,7 0,13±0,0025* 91,4 0,11±0,0025* 74,1 

3 ГДК – – 0,10±0,0025* 62,1 0,13±0,0025* 91,4 0,10±0,0025* 70,7 

5 ГДК – – 0,09±0,0025* 53,0 0,11±0,0058* 75,9 0,09±0,0025* 63,8 

7 ГДК – – 0,08±0,0029* 45,5 0,10±0,0025* 70,7 0,08±0,0025* 53,4 

10 ГДК – – 0,05±0,0025* 28,8 0,06±0,0029* 37,9 0,05±0,0029* 31,0 

15 ГДК – – 0,04±0,0029* 21,2 0,05±0,0025* 36,2 0,04±0,0025* 25,9 

20 ГДК – – 0,01±0,0029* 4,5 0,04±0,0065* 24,1 0,03±0,0029* 17,2 

50 ГДК – – – – – – – – 

Mucor corticola Hagem 

контроль 0,09±0,01 – 0,13±0,01 – 0,18±0,0029 – 0,16±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,03±0,01* 35,3 0,06±0,0029* 48,0 0,14±0,0025* 77,1 0,12±0,0029* 74,2 

1 ГДК – – 0,05±0,01* 42,0 0,13±0,0029* 75,7 0,11±0,0025* 71,0 

3 ГДК – – 0,04±0,0029* 34,0 0,11±0,01* 62,9 0,08±0,0029* 51,6 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

M. piriformis Fisher 

контроль 0,34±0,0058 – 0,26±0,0029 – 0,25±0,0029 – 0,20±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,26±0,0029* 75,0 0,17±0,0029* 64,7 0,17±0,0029* 67,3 0,14±0,0029* 69,2 

1 ГДК 0,21±0,0029* 60,3 0,15±0,0029* 56,9 0,15±0,0025* 62,2 0,13±0,0029* 64,1 

3 ГДК 0,19±0,0029* 54,4 0,14±0,0025* 52,9 0,13±0,0025* 54,1 0,12±0,0029* 59,0 

5 ГДК 0,19±0,0029* 54,4 0,12±0,0029* 45,1 0,10±0,0029* 38,8 0,08±0,0029* 38,5 

7 ГДК 0,13±0,0029* 36,8 0,09±0,0029* 33,3 0,08±0,0025* 30,6 0,07±0,0029* 33,3 

10 ГДК 0,09±0,0029* 25,0 0,07±0,0029* 25,5 0,07±0,0029* 26,5 0,06±0,0029* 28,2 
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15 ГДК 0,02±0,0029* 17,6 0,06±0,0029* 21,6 0,05±0,0029* 18,4 0,05±0,0029 23,1 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

M. globosus Ficher 

контроль 0,32±0,0029 – 0,29±0,0029 – 0,28±0,0029 – 0,23±0,002 – 

0,75 ГДК 0,26±0,0029* 81,0 0,15±0,0029* 50,9 0,12±0,0029* 41,8 0,11±0,0029* 42,9 

1 ГДК 0,19±0,0029* 58,7 0,13±0,0029* 43,9 0,11±0,0029* 38,2 0,08±0,0029* 30,6 

3 ГДК 0,15±0,0029* 46,0 0,11±0,0025* 36,8 0,09±0,0025* 30,9 0,07±0,0025* 29,6 

5 ГДК 0,11±0,0029* 33,3 0,09±0,0029* 29,8 0,08±0,0029* 27,3 0,06±0,0029* 22,4 

7 ГДК 0,06±0,0025* 17,5 0,07±0,0029* 22,8 0,06±0,0048* 20,0 0,05±0,0025* 21,4 

10 ГДК 0,04±0,0029* 11,1 0,07±0,0029* 22,8 0,05±0,0029* 16,4 0,04±0,0029* 14,3 

15 ГДК 0,04±0,0029* 11,1 0,06±0,0029* 19,3 0,04±0,0025* 15,5 0,03±0,0029* 10,2 

20 ГДК 0,03±0,0029* 7,9 0,02±0,0029* 5,3 0,02±0,0029* 5,5 0,02±0,0025* 9,2 

50 ГДК 0,02±0,0025* 4,8 0,02±0,0025* 5,3 0,01±0,0029* 3,6 0,01±0,0029* 6,1 

M.  racemosus Fres., Beitr 

контроль 0,16±0,0029 – 0,24±0,0087 – 0,24±0,0029 – 0,21±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,15±0,0029 93,5 0,16±0,0029* 66,0 0,16±0,0058* 68,1 0,13±0,0029* 61,0 

1 ГДК 0,11±0,0029* 67,7 0,15±0,0029* 61,7 0,14±0,0075* 60,6 0,12±0,0029* 56,1 

3 ГДК 0,08±0,0025* 48,4 0,13±0,0029* 53,2 0,13±0,0029* 53,2 0,11±0,0029* 51,2 

5 ГДК 0,07±0,0029* 41,9 0,11±0,0029* 44,7 0,09±0,0058* 38,3 0,07±0,0025* 31,7 

7 ГДК 0,05±0,0029* 29,0 0,09±0,0025* 36,2 0,07±0,0058* 29,8 0,06±0,0025* 28,0 

10 ГДК 0,03±0,0029* 16,1 0,05±0,0029* 19,1 0,05±0,0029* 19,1 0,04±0,0029* 17,1 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 

контроль 0,15±0,0058 – 0,14±0,0029 – 0,13±0,0029 – 0,13±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,09±0,0058* 60,0 0,07±0,0025 48,1 0,07±0,0025 52,0 0,07±0,0029 52,0 

1 ГДК 0,07±0,0058* 46,7 0,05±0,0029 33,3 0,04±0,0029 28,0 0,04±0,0029 28,0 

3 ГДК – – – – – – – – 
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5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Penicillium vinaceum J.C. Gilman & E.V. Abbott 

контроль 0,06±0,0029 – 0,09±0,0029 – 0,16±0,01 – 0,16±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,05±0,01 91,3 0,08±0,0029* 88,2 0,15±0,0029 93,5 0,13±0,0025* 85,5 

1 ГДК 0,05±0,01 91,3 0,08±0,0029* 88,2 0,15±0,0029 93,5 0,13±0,0025* 85,5 

3 ГДК 0,04±0,0029* 60,9 0,07±0,0025* 85,3 0,13±0,01* 80,6 0,12±0,0029* 74,2 

5 ГДК 0,03±0,0029* 52,2 0,06±0,0025* 73,5 0,07±0,0029* 41,9 0,11±0,0029* 67,7 

7 ГДК – – 0,05±0,0025* 61,8 0,06±0,0025* 40,3 0,10±0,0025* 66,1 

10 ГДК – – 0,05±0,0029* 58,8 0,05±0,0029* 33,9 0,10±0,0025* 66,1 

15 ГДК – – 0,04±0,0029* 50,0 0,05±0,0029* 33,9 0,09±0,0029* 59,7 

20 ГДК – – 0,02±0,0029* 17,6 0,03±0,001* 16,1 0,03±0,0029* 19,4 

50 ГДК – – – – – – – – 

Penicillium expansum Lk 

контроль 0,05±0,0025 – 0,16±0,0029 – 0,13±0,0029 – 0,12±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,03±0,01* 60,0 0,11±0,0071* 75,8 0,08±0,0025* 66,0 0,08±0,0029* 65,2 

1 ГДК 0,03±0,01* 60,0 0,11±0,0071* 75,8 0,08±0,0029* 66,0 0,08±0,0029* 65,2 

3 ГДК – – 0,10±0,0029* 61,3 0,07±0,0025* 54,0 0,07±0,0025* 56,5 

5 ГДК – – 0,08±0,0029* 24,2 0,06±0,0029* 44,0 0,06±0,0025* 47,8 

7 ГДК – – 0,07±0,0025* 23,4 0,05±0,0025* 42,0 0,05±0,0029* 39,1 

10 ГДК – – 0,04±0,0025* 11,3 0,04±0,0029* 28,0 0,04±0,0029* 30,4 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 
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Penicillium spinulosum Thom 

контроль 0,07±0,0029 – 0,10±0,0029 – 0,12±0,0029 – 0,15±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,07±0,0029 100,0 0,10±0,0029 100,0 0,12±0,0029 100,0 0,15±0,0029 100,0 

1 ГДК 0,06±0,0029* 84,6 0,07±0,0087* 68,4 0,10±0,0029* 82,6 0,11±0,0029* 72,4 

3 ГДК 0,05±0,0025* 80,8 0,05±0,0025* 55,3 0,09±0,0025* 73,9 0,10±0,0025* 65,5 

5 ГДК 0,05±0,0029* 69,2 0,04±0,0029* 36,8 0,08±0,0029* 65,2 0,09±0,0029* 58,6 

7 ГДК 0,04±0,0029* 53,8 0,04±0,0087* 36,8 0,08±0,0029* 65,2 0,09±0,0029* 58,6 

10 ГДК 0,03±0,0058* 46,2 0,03±0,0029* 26,3 0,07±0,0048* 63,0 0,07±0,0029* 44,8 

15 ГДК 0,02±0,0029* 23,1 0,02±0,0029* 15,8 0,05±0,0025* 45,7 0,06±0,0025* 37,9 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Penicillium citrinum Thom 

контроль 0,07±0,0029 – 0,09±0,0058 – 0,08±0,0029 – 0,08±0,0025 – 

0,75 ГДК 0,06±0,0029* 84,6 0,08±0,0065* 86,1 0,07±0,0025* 90,0 0,07±0,0029* 90,3 

1 ГДК 0,04±0,0050* 53,8 0,08±0,0048* 86,1 0,07±0,0029* 90,0 0,07±0,0029* 90,3 

3 ГДК 0,03±0,0041* 46,2 0,07±0,0048* 80,6 0,06±0,0029* 86,7 0,06±0,0029* 71,0 

5 ГДК 0,03±0,0050* 38,5 0,07±0,0029* 80,6 0,06±0,0048* 86,7 0,06±0,0029* 71,0 

7 ГДК 0,01±0,0025* 19,2 0,06±0,0029* 61,1 0,05±0,0029* 81,3 0,05±0,0025* 58,1 

10 ГДК – – 0,04±0,0029* 38,9 0,04±0,0029* 54,2 0,04±0,0029* 48,2 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК         

Penicillium corylophilum Dierckx 

контроль 0,19±0,0029 – 0,12±0,0029 – 0,10±0,0029 – 0,10±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,15±0,0029* 78,4 0,10±0,0025* 82,6 0,08±0,0029* 78,9 0,08±0,0029* 78,9 

1 ГДК 0,11±0,0029* 56,8 0,08±0,0029* 65,2 0,07±0,0025* 68,4 0,07±0,0025* 68,4 

3 ГДК 0,09±0,0029* 45,9 0,06±0,0025* 47,8 0,06±0,0029* 57,9 0,06±0,0029* 57,9 

5 ГДК 0,07±0,0029* 35,1 0,05±0,0029* 39,1 0,05±0,0029* 47,4 0,05±0,0029* 47,4 

7 ГДК 0,02±0,0029* 8,1 0,04±0,0025* 30,4 0,03±0,0025* 26,3 0,03±0,0025* 26,3 

10 ГДК – – – – – – – – 
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15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Penicillium sp4 

контроль 0,16±0,0058 – 0,11±0,0058 – 0,10±0,0029 – 0,10±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,08±0,0029* 48,4 0,08±0,0029* 68,2 0,09±0,0029* 91,5 0,09±0,0048* 92,1 

1 ГДК 0,07±0,0029* 40,6 0,07±0,0025* 65,9 0,08±0,0025* 78,9 0,09±0,0025* 92,1 

3 ГДК – – 0,07±0,0029* 65,9 0,08±0,0029* 78,9 0,08±0,0025* 86,8 

5 ГДК – – 0,06±0,0050* 50,0 0,07±0,0025* 71,1 0,07±0,0025* 76,3 

7 ГДК – – 0,06±0,0065* 50,0 0,06±0,0029* 57,9 0,06±0,0029* 57,9 

10 ГДК – – 0,05±0,0029* 40,9 0,05±0,0025* 47,4 0,05±0,0029* 47,4 

15 ГДК – – 0,04±0,0048* 34,1 0,04±0,0029* 36,8 0,04±0,0029* 36,8 

20 ГДК – – 0,03±0,0029* 22,7 0,03±0,0025* 26,3 0,03±0,0025* 26,3 

50 ГДК – – 0,02±0,0029* 13,6 0,02±0,0029* 15,8 0,02±0,0029* 18,4 

Penicillium sp8 

контроль 0,16±0,0029 – 0,14±0,0029 – 0,14±0,0029 – 0,12±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,14±0,0025* 87,1 0,10±0,0025 70,4 0,10±0,0025* 70,0 0,10±0,0025* 82,6 

1 ГДК 0,12±0,0029* 71,0 0,09±0,0029 63,0 0,09±0,0029* 63,3 0,09±0,0029* 73,9 

3 ГДК 0,06±0,0029* 35,5 0,07±0,0029 48,1 0,08±0,0029* 55,6 0,07±0,0029* 56,5 

5 ГДК 0,04±0,0025* 22,6 0,06±0,0025 40,7 0,07±0,0025* 48,1 0,05±0,0025* 39,1 

7 ГДК 0,02±0,0029* 9,7 0,05±0,0029 33,3 0,04±0,0029* 25,9 0,04±0,0029* 30,4 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Penicillium sp9 

контроль 0,14±0,0029 – 0,12±0,0029 – 0,10±0,0029 – 0,10±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,09±0,0025 63,0 0,06±0,0029* 47,8 0,06±0,0025* 57,9 0,06±0,0025* 57,0 

1 ГДК 0,07±0,0029 48,1 0,05±0,0029* 39,1 0,05±0,0029* 47,4 0,04±0,0029* 36,8 
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3 ГДК – – – – – – – – 

5 ГДК – – – – – – – – 

7 ГДК – – – – – – – – 

10 ГДК – – – – – – – – 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Phoma sp. 

контроль 0,17±0,0058 – 0,16±0,0029 – 0,12±0,0029 – 0,11±0,0058 – 

0,75 ГДК 0,15±0,0058* 88,2 0,15±0,0029* 93,5 0,11±0,0029* 91,3 0,10±0,0029* 86,4 

1 ГДК 0,14±0,0029* 79,4 0,13±0,0025* 80,6 0,10±0,0025* 82,6 0,09±0,0025* 77,3 

3 ГДК 0,12±0,0029* 67,6 0,10±0,0029* 61,3 0,09±0,0029* 73,9 0,08±0,0029* 68,2 

5 ГДК 0,09±0,0029* 50,1 0,07±0,0029* 41,9 0,06±0,0029* 47,8 0,06±0,0029* 50,0 

7 ГДК 0,04±0,0025* 20,5 0,05±0,0025* 29,0 0,05±0,0025* 39,1 0,05±0,0025* 40,9 

10 ГДК 0,02±0,0029* 8,9 0,04±0,0029* 22,6 0,03±0,0029* 21,7 0,03±0,0029* 22,7 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Rhizopus oligosporus Saito 

контроль 0,17±0,01 – 0,18±0,0048 – 0,22±0,01 – 0,20±0,0025 – 

0,75 ГДК 0,08±0,0029* 44,1 0,10±0,0029* 52,1 0,10±0,0025* 46,6 0,10±0,0029* 46,9 

1 ГДК – – 0,04±0,0029* 26,0 0,04±0,0063* 19,3 0,07±0,0029* 32,1 

3 ГДК – – 0,04±0,0025* 23,3 0,04±0,0058* 19,3 0,07±0,0029* 32,1 

5 ГДК – – 0,03±0,0029* 13,7 0,03±0,0029* 11,4 0,06±0,0029* 27,2 

7 ГДК – – 0,02±0,0025* 9,6 0,03±0,0029* 11,4 0,05±0,0025* 23,5 

10 ГДК – – 0,01±0,0025* 6,8 0,02±0,0029* 6,8 0,02±0,0029* 7,4 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 
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Stachybotrys  alternans Bonorden 

контроль 0,23±0,0029 – 0,13±0,0029 – 0,12±0,0029 – 0,12±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,20±0,0029* 86,7 0,11±0,0029* 84,0 0,10±0,0029* 82,6 0,10±0,0029* 82,4 

1 ГДК 0,17±0,0025* 73,3 0,10±0,0025* 76,0 0,09±0,0025* 73,9 0,09±0,0025* 73,0 

3 ГДК 0,13±0,0029* 55,6 0,09±0,0029* 68,0 0,08±0,0029* 65,2 0,08±0,0029* 65,0 

5 ГДК 0,09±0,0029* 37,8 0,07±0,0029* 52,0 0,07±0,0029* 56,5 0,07±0,0029* 57,2 

7 ГДК 0,05±0,0025* 20,0 0,06±0,0025* 44,0 0,06±0,0025* 47,8 0,06±0,0025* 46,5 

10 ГДК 0,03±0,0029* 11,1 0,04±0,0029* 28,0 0,05±0,0029* 39,1 0,05±0,0029* 39,5 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Talaromyces variabilis (Sopp) Samson, Yilmaz, Frisvad & Seifert 

контроль 0,12±0,01 – 0,12±0,0029 – 0,12±0,0029 – 0,16±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,11±0,01 93,5 0,11±0,0029 91,3 0,11±0,0029 91,3 0,13±0,0029* 80,6 

1 ГДК – – 0,09±0,0065* 73,9 0,10±0,0025* 89,1 0,12±0,0029* 74,2 

3 ГДК – – 0,07±0,0029* 56,5 0,08±0,0048* 67,4 0,10±0,0025* 61,3 

5 ГДК – – 0,06±0,0025* 54,4 0,08±0,0029* 65,2 0,08±0,0025* 53,2 

7 ГДК – – 0,05±0,0029* 39,1 0,07±0,0058* 60,9 0,07±0,0029* 41,9 

10 ГДК – – 0,04±0,0025* 37,0 0,06±0,0029* 47,8 0,06±0,0025* 35,5 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Trichoderma viride Pers.: Fr 

контроль 0,07±0,0029 – 0,29±0,01 – 0,27±0,0029 – 0,23±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,03±0,0041* 46,2 0,16±0,0048* 55,3 0,25±0,0050* 92,5 0,21±0,0025* 92,2 

1 ГДК 0,03±0,0041* 46,2 0,16±0,0048* 55,3 0,25±0,0029* 92,5 0,21±0,0025* 92,2 

3 ГДК 0,02±0,0029* 38,5 0,15±0,0025* 53,5 0,23±0,0029* 84,9 0,19±0,0023* 84,4 

5 ГДК – – 0,14±0,0025* 50,0 0,22±0,0082* 83,0 0,18±0,0119* 77,8 

7 ГДК – – 0,13±0,0025* 44,7 0,19±0,0029* 69,8 0,15±0,0025* 67,8 

10 ГДК – – 0,05±0,0029* 15,8 0,11±0,0058* 41,5 0,09±0,0075* 38,9 

http://www.speciesfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=560676
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15 ГДК – – 0,03±0,0029* 8,8 0,05±0,0029* 17,1 0,07±0,0029* 28,9 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

T. koningii Oudemans 

контроль 0,14±0,01 – 0,29±0,0029 – 0,27±0,0029 – 0,23±0,0025 – 

0,75 ГДК 0,10±0,0029* 61,9 0,26±0,0029* 89,5 0,25±0,0058* 94,3 0,19±0,0025* 84,6 

1 ГДК 0,07±0,0041* 50,9 0,23±0,0025* 81,6 0,24±0,0029* 88,7 0,19±0,25* 80,2 

3 ГДК 0,07±0,0041* 50,9 0,22±0,0048* 78,1 0,23±0,0058* 86,8 0,18±0,0029* 76,9 

5 ГДК 0,06±0,0025* 41,8 0,21±0,0058* 73,7 0,22±0,0063* 84,0 0,17±0,0025* 75,8 

7 ГДК 0,05±0,0025* 38,2 0,20±0,0048* 69,3 0,17±0,01* 64,2 0,16±0,0029* 68,1 

10 ГДК 0,04±0,0029* 25,5 0,17±0,0048* 57,9 0,10,0041* 37,7 0,10±0,0095* 67,0 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

T. lignorum (Tode) Harz 

контроль 0,08±0,0029 – 0,09±0,0029 – 0,30±0,0029 – 0,23±0,0025 – 

0,75 ГДК 0,04±0,0029* 40,9 0,08±0,0029* 88,2 0,29±0,0029* 96,6 0,20±0,0063* 89,0 

1 ГДК – – 0,07±0,0025* 79,4 0,28±0,0025* 93,2 0,20±0,0025* 86,8 

3 ГДК – – 0,06±0,0025* 73,5 0,26±0,0029* 86,4 0,19±0,0029* 86,8 

5 ГДК – – 0,02±0,0029* 17,6 0,21±0,0029* 74,7 0,18±0,0029* 81,3 

7 ГДК – – 0,01±0,0014* 8,8 0,12±0,0058* 43,1 0,12±0,0058* 57,1 

10 ГДК – – 0,01±0,0014* 8,8 0,11±0,0029* 35,6 0,10±0,0029* 47,8 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

T. longibrachiatum Rifai 

контроль 0,38±0,02 – 0,43±0,0025 – 0,31±0,0029 – 0,23±0,0025 – 

0,75 ГДК 0,33±0,0029* 86,7 0,32±0,0025* 73,4 0,28±0,0029* 90,2 0,22±0,0029* 94,5 

1 ГДК 0,32±0,0048* 86,0 0,31±0,0025* 72,3 0,26±0,0029* 83,6 0,20±0,0025* 89,0 

3 ГДК 0,31±0,0025* 83,3 0,28±0,0041* 64,7 0,24±0,0025* 77,9 0,19±0,0029* 81,3 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 ГДК 0,30±0,0048* 80,7 0,26±0,0058* 60,1 0,22±0,0058* 72,1 0,18±0,0029* 76,9 

7 ГДК 0,24±0,0029* 62,7 0,22±0,0029* 49,7 0,15±0,01* 47,5 0,14±0,0025* 62,6 

10 ГДК 0,13±0,0029* 33,3 0,21±0,0029* 47,4 0,14±0,0025* 46,7 0,13±0,0041* 57,1 

15 ГДК 0,12±0,0029* 30,7 0,16±0,0029* 35,8 0,12±0,0029* 37,7 0,12±0,0029* 50,5 

20 ГДК – – 0,04±0,0025* 9,8 0,03±0,0025* 10,7 0,03±0,0029* 11,0 

50 ГДК – – 0,01±0,0013* 1,4 0,02±0,0029* 4,9 0,02±0,0029* 6,6 

Verticillium album (Preus) Pidopliczko 

контроль 0,13±0,0058 – 0,23±0,0029 – 0,19±0,0029 – 0,19±0,0029 – 

0,75 ГДК 0,10±0,0029* 73,1 0,17±0,0029* 73,3 0,17±0,0058* 91,9 0,17±0,0029* 89,2 

1 ГДК 0,07±0,0029* 51,3 0,16±0,0041* 71,1 0,16±0,0025* 85,1 0,16±0,0029* 83,8 

3 ГДК 0,04±0,0029* 26,9 0,16±0,0029* 71,1 0,15±0,0063* 79,7 0,15±0,0025* 82,4 

5 ГДК 0,03±0,0025* 21,2 0,15±0,0029* 64,4 0,13±0,0025* 71,6 0,13±0,0029* 67,6 

7 ГДК 0,02±0,0025* 13,5 0,13±0,0025* 55,6 0,11±0,0029* 56,8 0,11±0,0029* 56,8 

10 ГДК 0,01±0,0025* 9,6 0,08±0,0029* 33,3 0,06±0,0025* 33,8 0,06±0,0025* 34,8 

15 ГДК – – – – – – – – 

20 ГДК – – – – – – – – 

50 ГДК – – – – – – – – 

Примітка: *– різниця достовірна відносно контролю, р≤0,05 
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                                                      Додаток Г 
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Додаток Д 
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Додаток Ж 

 
 


