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Анотація. У статті розглянуто використання асоціацій грибів 

арбускулярної мікоризи (АМ) у технології вирощування пшениці озимої (Triticum 

aestivum). Показано, що за використання асоціацій грибів АМ Rhizophagus sp. 

Р3 і Rhizophagus sp. S5 урожайність пшениці змінюється в різні роки дослідів, 

але в середньому за 2011-2013 рр. зростає на 13,6-19,2 %. При застосуванні 

ендомікоризних грибів також відмічено зростання рівня виявлення мікоризи і 

інтенсивності колонізації коренів рослин, що сприяло збільшенню розвитку 

спор мікобіонта у ризосферному ґрунті на 62,4-93,0 % в середньому за 2012-

2013 рр. Ефект збільшення мікоризоутворюючих одиниць можливо 

використати при посіви наступних за озимою пшеницею культур у сівозміні. 

Ключеві слова: гриби арбускулярної мікоризи, спори, мікоризація, 

колонізуючи одиниці, пшениця озима. 

Abstract. Arbuscular mycorrhiza (AM) is the widespread symbioses of plant and 

microorganisms in an ecosystem. AM is forming with fungi from Glomeromycota. 

Application of biopreparations with AM fungi on cereals was rarely in Ukraine, 

sometime in agricultural recultivation of anthropogenic polluted soils. But scientists 



were described positive effect of AM fungi inoculant on a winter wheat (Triticum 

aestivum) growth and yield. This is due to insufficient knowledge of microsymbiont 

impact on the plant in the Steppe of Ukraine. In this article was examining the 

application of the AM fungi associations Rhizophagus sp. Р3 і Rhizophagus sp. S5 on 

the winter wheat. The research was conducted in field experiments on the meadow 

chernozem in 2011-2013. Both AM fungi associations were showed no significant 

increase in yield on 13,6-19,2 % compared with the case without treatment upon the 

average at three years. The application of fungal biopreparation are enhanced the 

quantity of occurrence and the intensity of colonization of AM fungi in root plants’, 

that contributed to scale up of AM spores in the soil at 62,4-93,0 %. The multiply 

effect of mycorrhiza-making unit may be used after winter wheat in a next sowing of 

crop rotation. 
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Вступ. Однією із ланок ведення науково обґрунтованого сільського 

господарства є залучення мікробних препаратів для вирощування 

сільськогосподарських культур, як для вирішення проблеми збільшення 

виробництва кінцевої продукції, так і для зниження навантаження на 

екосистеми за рахунок зменшення використання хімічних засобів в 

агротехнологіях [1].  

Огляд літератури. В Україні і світовій практиці для  вирощування 

пшениці озимої Tríticum aestivum (L.) використовуються симбіоз корисних 

мікроорганізмів з рослинами [2, 3]. Найпоширенішим видом симбіозів рослин і 

мікроорганізмів є арбускулярна мікориза (АМ), яка утворюється 

мікроскопічними грибами з філи Glomeromycota в коренях рослин [4]. Симбіоз 

забезпечує інтенсивний розвиток рослин за рахунок постачання 

важкорозчинних елементів живлення і ґрунтової вологи. Гриби АМ здатні 

утворювати ефективний симбіоз з пшеницею озимою [5, 6]. В Україні показано 

позитивний вплив ізоляту Glomus fasciculatum на рослини пшениці озимої в 

умовах сільськогосподарської рекультивації [7]. Проте використання 

арбускулярної мікоризи в технології вирощування пшениці в умовах Степу 



України обмежене, внаслідок недостатньої вивченості ефективності взаємодії 

рослин з ізолятами симбіотичних грибів, додаткових матеріальних і фізичних 

витрат, взаємного впливу компонентів симбіозу один на одного і на 

навколишнє середовище. 

Метою дослідів було встановити ефективність внесення грибів 

арбускулярної мікоризи для підвищення продуктивності пшениці озимої, також 

дослідити рівень мікоризації коренів і накопичення спор у ґрунті. 

Методи досліджень. Ефективність внесення грибів арбускулярної 

мікоризи у посівах пшениці озимої досліджували в польових умовах на лучно-

чорноземному ґрунті впродовж 2010-2013 років. Досліди проводили на 

районованому сорті Паляниця (селекції Луганського інституту селекції і 

технологій). Пшеницю вирощували на богарі за технологією оригінатора сорту, 

попередник нут з бактеризацією. Облікова площа ділянок складала 5 м2, 

повторність 6-ти разова. У дослідах використовували субстратно-кореневу 

суміш з вмістом асоціацій грибів АМ, виділених з агроценозу (Rhizophagus sp. 

Р3) і природного фітоценозу (Rhizophagus sp.S5). Інокулюм вносили разом з 

посівом насіння із розрахунку 200 кг / га. Агрохімічний склад ґрунту: рН – 8,5; 

рК – 7,4; NH4 (обмінний) – 26,3 мг / кг ґрунту; NO3 – 21,3 мг / кг ґрунту; 

рухомий Р2О5 – 60,6 мг / кг ґрунту; К2О – 564,6 мг / кг ґрунту; гумус – 2,1 %. 

Азотне живлення не вносили після бобового попередника. Для забезпечення 

рослин фосфором використовували суперфосфат у дозі 30 кг діючої речовини 

на гектар. Ефективність взаємодії рослин з асоціаціями грибів АМ, оцінювали 

за рівнем урожайності. Урожай пшениці  збирали вручну снопами і 

обмолочували на сноповій молотарці.  Отриману масу насіння перераховували 

на 100 % чистоту та 14 % вологість. 

Для виявлення мікоризи корені зрілої пшениці мацерувалися 10 % КОН і 

забарвлювалися 5 % розчином чорних чорнил в 8 % оцетовій кислоті [8]. Аналіз 

насиченості кореневої системи рослин симбіотичними структурами АМ 

проводили за методом Травло (Trouvelot et al.) [9] мікроскопуванням. 

Аналізували частоту виявлення мікоризної інфекції (виражаючи її в %), 



інтенсивність мікоризної інфекції (%), кількість арбускул (%). Спори 

мікоризних грибів з ґрунту виділяли методом мокрого просіювання [10]. 

Статистичну обробку даних проводили методом дисперсійного аналізу [11]. 

Результати. Обговорення і аналіз.  

За період досліджень склались сприятливі для росту і розвитку пшениці 

озимої 2011 та 2013 роки, та несприятливий 2012, що позначилось на 

отриманому урожаї. За даними дослідів у сприятливі роки отримано 

урожайність у контролі 6,55 т /га і 8,52 т / га відповідно (рис. 1). У 2011 р. 

внесення асоціацій грибів АМ незначно підвищило урожайність на 15,6 %. У 

2013 році отримано істотну прибавку 28,1 % при внесенні асоціації    

Rhizophagus sp. S5, що виділена з природного фітоценозу. У   2012 р. урожай 

був низьким і впливу мікоризних грибів на продуктивність рослин не виявлено. 

В середньому за три роки урожайність при внесенні мікроскопічних грибів 

збільшилась на 13,6-19,2 %. Отримані дані по урожайності свідчать проте, що 

ефективний симбіоз пшениці з грибами АМ можливій за сприятливих 

агрокліматичних умов та чутливих до мікоризації сортів.  

 
Рис. 1. Урожайність насіння пшениці озимої при внесенні асоціацій грибів 

арбускулярної мікоризи (польові досліди на лучно-чорноземному ґрунті, 

2011-2013 рр.) 

Відомо, що при інокуляції мікробними препаратами на основі грибів АМ 

пшениці озимої та ярової, ячменю і вівса  відмічена різна (в т.ч. низька) зернова 



продуктивність [5, 6]. Причинами цього автори вважають некомплементарні 

сорти рослин, фумігацію ґрунтів і низький вміст фосфору. 

За даними дослідів показано, що виявлення мікоризованого коріння і 

інтенсивність розвитку мікоризи відрізнялась за роками (табл.). У коренях 

пшениці у 2012 р. при внесенні асоціацій Rhizophagus sp. Р3 і Rhizophagus sp. S5 

спостерігали достовірне збільшення кількості виявленої мікоризи на 15,9 %, її 

інтенсивності на 30,5-66,7 %, кількості арбускул 48,3-155,8 %. У 2011 та 2013 

роках збільшення було не істотним.  

Таблиця. 

Вплив внесення асоціацій грибів АМ з насінням пшениці озимої на 

виявлення мікоризної колонізації у коренях рослин (фаза повної стиглості, 

польові досліди на лучно-чорноземному ґрунті, 2011-2013 рр.). 

Варіант досліду 
Частота виявлення мікоризної колонізації,  

% до загальної довжини коренів. 

2011 р. 2012 р. 2013 р. Середнє за 
2011-2013 рр. 

Контроль без 
обробки 

57,5 85,3 27,4 56,7 

Rhizophagus sp.Р3 71,5 98,9 29,6 66,7 

Rhizophagus sp.S5 63,5 98,9 24,6 62,3 

НСР05 17,3 11,8 18,3 15,1 

 

Канадськими дослідниками було встановлено, що різні родини грибів АМ 

мають різну стратегію розвитку [12]. Так, наприклад, інокулюм з вмістом 

грибів з родів Glomus (зараз розділено на кілька родів, в тому числі і 

Rhizophagus [13]) і Acaulospora колонізують рослини спорами, міцелієм, 

мікоризованими коренями, а роди Gigaspora і Scutellospora проникають в 

корені лише зі спор. Тому в наших дослідах також підрахували кількість спор 

ендомікоризних грибів у ґрунті у фазу стиглості рослин пшениці. Кількість 

спор при інокуляції насіння пшениці озимої асоціаціями грибів АМ зростає як 

по роках досліджень, так і в середньому за два роки на 62,4-93,0 % (рис. 2).  



При виробництві препарату на основі грибів АМ однією з характеристик є 

число колонізуючих одиниць або пропагул, яке визначається за кількістю 

мікоризованого коріння рослини господаря, інтенсивністю його мікоризації, 

кількістю везикул у коренях та спор у ґрунті) [14]. Після внесення інокулюму з 

асоціаціями грибів АМ спостерігається збільшення кількості пропагул в 

середньому за три роки, що можна використати у технології вирощування 

наступних за пшеницею озимою культур у сівозміні без додаткової інокуляції 

біопрепаратом. Такими можуть бути культури, що інтенсивно мікоризуються: 

зернобобові та бобові трави (вступають у симбіоз з бульбочковими бактеріями 

[15]), овочевих культур та коренеплодів (вступають у симбіоз з асоціативними 

бактеріями [16, 17, 18]), ефіроолійних культур. При цьому доцільно підібрані 

пари та триплети рослина-симбіотичний мікроорганізм, що дадуть змогу 

використовувати увесь потенціал рослинно-мікробної взаємодії [19, 20]. Крім 

того, оцінювати застосування інокулюму на основі грибів АМ і збереження 

аборигенних рас симбіотичних грибів необхідно не тільки з позиції економічної 

вигоди вирощування сільськогосподарських культур, а і з позиції екології, 

підтримці різноманітності  екосистем [21]. 

 
Рис. 2. Кількість спор ендомікоризних грибів у ґрунті при інокуляції 

насіння пшениці озимої асоціаціями Rhizophagus sp. Р3 і S5 (фаза повної 

стиглості, польові досліди на лучно-чорноземному ґрунті, 2012-2013 рр.). 

 

 



Висновки.  

Таким чином, показано, що внесення грибів арбускулярної мікоризи не 

значно підвищує зернову продуктивність пшениці озимої сорту Паляниця на 

13,6-19,2 % в середньому за три роки на лучно-чорноземному ґрунті. Також 

встановлено, що інокуляція насіння пшениці асоціаціями Rhizophagus sp. Р3 і 

Rhizophagus sp. S5 сприяє накопиченню колонізуючих одиниць ендомікоризних 

грибів (в середньому за роки досліджень): кількості спор у ґрунті на 62,4-93,0 % 

та інтенсивнішою колонізацією коренів рослин на 35,7-90,4 %. Ефект 

збільшення числа колонізуючих одиниць можливо використовувати на 

послідуючий культурі сівозміни, що також добре вступає у взаємодію з 

грибами АМ.  
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