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БІОУТИЛІЗАЦІЯ ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНИХ ВІДХОДІВ ОЛІЙНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТАМІВ ЇСТІВНОГО ГРИБА 

РОДУ PLEURОTUS 

 

В експериментальному грибівництві особливе місце займають 

ксилотрофні базидіальні гриби, які є багатим джерелом харчових білків, мають 

високу конкурентоспроможність по відношенню до сторонньої мікрофлори та 

мають можливість засвоювати різні рослинні, целлюлозні та лігноцелюлозні 

відходи [4, с. 20; 6, с. 42]. Pleurotus ostreatus – глива звичайна є одним з таких 

комерційно важливих їстівних ксилотрофів. Її культивування складає більше 

25% від загального світового виробництва грибів. Це зумовлює необхідність 

пошуку нових високопродуктивних штамів P. ostreatus, з наступним 

дослідженням їх культурально-морфологічних та фізіолого-біохімічних 

показників, що в майбутньому дасть змогу провести селекцію промислових 

грибних культур [1, с. 11; 2, с. 51].  

Виходячи з цього метою роботи було дослідження ростових показників 

та продуктивності деяких штамів базидіоміцету Pleurotus ostreatus. 

Вивчення росту та здатності до плодоношення проходило в декілька 

етапів. Початковим етапом досліджень було вивчення показників радіального 

росту міцелію на стандартному КГА 7 штамів гливи звичайної. Другим етапом 

було дослідження плодоношення та виявлення здатності до утворення 

плодових тіл in vitro всіма дослідними штамами Pleurotus ostreatus [5, с. 212]. 

Об’єктами дослідження були 2 комерційні штами: Hk-35 та Ркл-29, та 

5 дикорослих: Р-192, Р-151, Р-153, Р-154, Р-155. Штами культивували на 



15 

стандартному КГА в чашках Петрі та на зволоженому лушпинні соняшника в 

колбах Ерленмейера ємністю 250 мл. Статистичну обробку проводили з 

використанням програм для проведення статистичної обробки результатів 

біологічних експериментів [3, с. 105]. 

Дослідження проходило в декілька етапів. На першому етапі було 

проведено вивчення загальних ростових показників досліджуваних культур. 

Для цього штами культивувалися на стандартному картопляно-глюкозному 

агарі за температури 27,5 °С.  

Обробка даних першого експерименту показала, що обрані штами гливи 

звичайної здатні до росту на стандартному КГА протягом всього терміну 

культивування (7 діб). Виявилось, що максимальний показник добового 

приросту для комерційних штамів P. ostreatus Ркл-29 та Hk-35 припадає на  

6-ту добу культивування.  

Для дикорослих штамів дослідження добового приросту міцелію 

показало наступне. Штам P. ostreatus Р-192 має максимальне значення цього 

показника. Слід зазначити, що найбільший приріст штаму P. ostreatus P-er 

відмічався на 5-ту добу культивування і становив 5,2 мм, штаму Р-192 – на  

6-ту добу (6,1 мм), а інших штамів – 7-му добу культивування. 

Показник середньої швидкості радіального росту був найбільшим для 

дикорослого штаму P. ostreatus Р-192 і становив 4,84 мм/добу. Серед 

комерційних штамів найбільша швидкість спостерігалась у штаму Hk-35 

(4,34 мм/добу). 

Подальшім етапом було культивування штамів P. ostreatus на 

зволоженому лушпинні соняшника. Повне заростання субстрату масою 40 г 

для штаму Hk-35 та P-er спостерігалося на 9-ту добу культивування, для 

штамів Ркл-29, Р-208 та P-er – на 10-ту добу, та для штамів Р-155 та Р-154 на 

11 та 12 добу відповідно.  

Найбільші показники накопичення маси плодових тіл за дві хвилі 

плодоношення спостерігалися у комерційного штаму P. ostreatus Hk-35, де 

ці показники становили 28 % від загальної маси субстрату, а також 
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дикорослий штам Р-192, маса плодових тіл якого становила 34% від маси 

субстрату.  

Дослідження ростових показників та продуктивності деяких штамів 

базидіоміцету Pleurotus ostreatus показало наступне:  

1. За такими показниками як добовий приріст та середня радіальна 

швидкість росту міцелію були виділені наступні продуктивні культури: серед 

комерційних штамів – P. ostreatus Hk-35, серед дикорослих штамів – 

P. ostreatus Р-192. 

2. При дослідженні процесів плодоношення виявлено, що всі дослідні 

штами Pleurotus ostreatus здатні до утворення плодових тіл in vitro. При цьому 

найбільш продуктивними можна вважати комерційний штам P. ostreatus Hk-

35 та дикорослий штам Р-192. Вони є лідерами за показниками добового 

приросту міцелію, швидкості заростання субстрату та накопиченням маси 

карпофорів при зростанні на зволоженному лушпинні соняшника. Дані штами 

є перспективними для отримання монокаріонів з подальшою селекцією 

високопродуктивних промислових культур Pleurotus ostreatus. 
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