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Наведено результати досліджень впливу позакореневої обробки рослин малини органічним
добривом Вітері на чисельність та видовий склад мікроміцетів у мікобіомі ризосфери та вегетативних органів рослин малини сорту Джоан Джей у Центральному Лісостепі України. Для
дослідження застосовували мікробіологічні, фітопатологічні, мікологічні методи та методи добору зразків рослин малини під час вегетаційного періоду. Для визначення впливу добрива Вітері
на мікобіоту ризосфери та вегетативних органів рослин малини впродовж онтогенезу рослин
проводили додаткову позакореневу обробку 1%-м водним розчином цього добрива. Виявлено, що в
популяції домінують гриби: Septoria rubi, West, Aspergillus niger,V. Tiegh, Alternaria alternata, (Fr.)
Keissl, Fusarium spp. Зазначені мікроміцети є продуцентами мікотоксинів і можуть спричиняти
хвороби у тварин і людини, а також сприяють біологічному забрудненню агроекосистем. За позакореневої обробки рослин малини добривом Вітері у фазу інтенсивного плодоношення спостерігали
істотне зниження фітопатогенного навантаження, як порівняти з іншими фазами онтогенезу
рослин малини.
Ключові слова: мікроміцети, чисельність КУО, фітопатогени, біологічна безпека, аграрний
сектор, позакоренева обробка, Джоан Джей, органічне виробництво.

ВСТУП
Малина є цінною ягідною культурою, але
її врожай залежить від зниження втрат, спричинених комплексом збудників хвороб, у тому
числі грибних. Нині в Центральному Лісостепі
України найбільш поширеними хворобами
малини є антракноз, септоріоз, фузаріоз, альтернаріоз [1; 2]. Сьогодні в Україні проблема
захисту культурних рослин від фітопатогенних
мікроміцетів є достатньо актуальною. Втрати
врожаю від грибкових захворювань сягають
у середньому 50% щорічно [3–6]. Поширеним
методом контролю зазначених хвороб в агроценозах є застосування синтетичних фунгіцидів.
Але відомо, що вони спричиняють значні проблеми в агроценозах, пов’язані з виникненням
резистентних форм у популяціях фітопато-

генних грибів [7]. Основним завданням роботи
було з’ясувати доцільність застосування позакореневої обробки мінеральними добривами
з метою зниження фітопатогенного навантаження в агроценозі малини в органічному виробництві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Основним показником ефективності вирощування культурної малини є врожай та
його якість, формування якого значною мірою
зумовлено продуктами живлення рослин [8].
Вирощування ягідних культур, у тому числі
й малини ремонтантної, за органічних технологій на промислових плантаціях передбачає
виконання комплексу взаємопов’язаних агро-
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технічних заходів. Серед них на особливу увагу
заслуговує система удобрення та впровадження стійких сортів [9–15]. Вченими Сербії встановлено позитивний вплив органічного добрива
Excell Orga (Excell) на ріст пагонів малини,
продуктивність та якість ягід [16]. В Україні
розроблено органо-мінеральне добриво ХЕЛПРОСТ, що стимулює ріст ягідних, у тому числі
й рослин малини.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Комплексне органо-мінеральне добриво Вітері в Україні широко відоме.
Воно найчастіше застосовується для прикореневого живлення злакових культур [17]. Однак
відсутні відомості щодо впливу позакореневої
обробки добривом Вітері на патогенну мікобіоту ризосфери та вегетативних органів рослин ягідних культур, а саме малини ремонтантної протягом онтогенезу рослин.
Метою статті є агроекологічне обґрунтування підвищення якості врожаю малини внаслідок зменшення чисельності фітопатогенних
мікроміцетів через застосування комплексного
органо-мінерального добрива Вітері в умовах
органічного виробництва.

застосуванням добрива Вітері. Встановлено,
що у фазу висування суцвіть, до позакореневої
обробки, кількість колонієутворюючих одиниць
(КУО) у ризосферному ґрунті рослин малини
сорту Джоан Джей у контрольному варіанті
істотно зростала (рис. 1). У фазу відокремлення бутонів у суцвіттях позакоренева обробка
рослин малини призводила до збільшення чисельності мікроміцетів у ризосферному ґрунті.
Водночас у зазначений період у 2019 році обробка добривом Вітері пригнічувала розвиток
мікобіому (рис. 1). Різницю між результатами можна пояснити погодними умовами. Так,
якщо у 2018 і 2020 роках у фазу відокремлення
бутонів у суцвіттях вологість ризосферного
ґрунту була 0%, то у 2019 році в зазначений
період вона складала 11,10%, що разом із теплою погодою сприяло розвитку мікроміцетів
у ризосфері рослин малини.
У період інтенсивного плодоношення у
2018–2019 роках чисельність мікроміцетів у
ризосфері рослин малини істотно збільшувалась і сягала максимального значення у 2019
році (29000 КУО/г). Це може бути зумовлено
високою вологістю ґрунту (43%).
У фазу інтенсивного плодоношення рослин позакоренева обробка добривом Вітері
призводила до істотного пригнічення чисельності мікобіому. Його чисельність у зазначений період у середньому складала 5200 КУО/г
ґрунту. Результати досліджень, що представлені на рисунку 1, свідчать, що позакоренева
обробка органічним добривом Вітері може як
пригнічувати, так і стимулювати формування
щільності мікобіому у ризосфері рослин малини. Зазначений процес залежить як від фази
онтогенезу рослин, так і від ґрунтово-кліматичних умов та властивостей рослин малини.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Польові дослідження проводили у 2017–
2019 роках на ділянці ТОВ «Френдсбері», що
розташована в Миронівському районі Київської
області й характеризується чорноземом мало
гумусним та помірними ґрунтово-кліматичними умовами. Для польових досліджень обрали
сорт ремонтантної малини іноземної селекції
Джоан Джей (Joan J., британська селекція). Лабораторні дослідження проводили в Інституті
агроекології і природокористування НААН у
відділі агробіоресурсів та екологічно безпечних
технологій.
Для дослідження застосовували мікробіологічні, фітопатологічні, мікологічні методи та методи добору зразків рослин малини
під час вегетаційного періоду [18–20]. Для
визначення впливу добрива Вітері на мікобіоту ризосфери та вегетативних органів
рослин малини впродовж онтогенезу рослин
проводили додаткову позакореневу обробку 1%-м водним розчином цього добрива
за відомою технологією [21]. Статистичний
аналіз отриманих результатів проводили з
Рис. 1. Чисельність мікобіому ризосферного ґрунвикористанням Microsoft Office Excel.
ту рослин малини сорту Джоан Джей упродовж
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У 2018–2020 роках впродовж вегетаційного періоду визначали характер взаємодії
рослин малини сорту Джоан Джей із мікобіомом в умовах органічного виробництва із
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онтогенезу (КУО/г) за впливу добрива Вітері у
2018–2020 роках.

Примітка: 1, 5, 9 — фаза висування суцвіть; 2, 6, 10 — фаза
відокремлення бутонів у суцвіттях; 3, 7, 11 — фаза інтенсивного плодоношення. 1–3 — 2018 р.; 5–7 — 2019 р.; 9–11 — 2020 р.
Джерело: сформовано авторами на основі власних досліджень.
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За результатами досліджень можна вважати, що добриво Вітері значною мірою впливає на біорізноманіття мікроміцетів у ризосфері
рослин малини (табл. 1–3) [22]. Так, у фазу
висування суцвіть у мікобіомі ризосфери переважали сапротрофні мікроміцети, до яких
належать Penicillium spp, Trichoderma spp. Як
видно з таблиць 1–3, у зазначений період їх
кількість складала в середньому 77%. За цією

інформацією можна вважати, що популяції
фітопатогенних мікроміцетів у ризосфері рослин малини перебувають в умовах жорсткого
антропогенного тиску, що може призводити
до активізації гомеостатичних процесів. Це
підтверджують дані, які отримані під час дослідження мікобіоти в ризосфері рослин малини у фазу відокремлення бутонів у суцвіттях
(табл. 1).

Таблиця 1
Видовий спектр мікроміцетів у ризосфері малини сорту Джоан Джей у 2018 році
Частка мікроміцетів у складі мікобіоти ризосфери, %
Варіант

Фаза висування
суцвіть

Фаза відокремлення бутонів
у суцвіттях

Фаза інтенсивного
плодоношення

Контроль

Penicillium herquei (26)
Penicillium terrestre (37)
Trichoderma viride (14)
Alternaria alternata (3)
Fusarium graminearum (4)
Aspergillus niger (12)
Cladosporium herbarum (4)

Penicillium terrestre (44)
Botrytis cinerea (14)
Alternaria alternata (20)
Fusarium graminearum (12)
Trichoderma viride (10)

Penicillium terrestre (45)
Penicillium
simplicissimum (55)
Trichoderma viride (5)

Вітері

Penicillium herquei (26)
Penicillium terrestre (37)
Trichoderma viride (14)
Alternaria alternata (3)
Fusarium graminearum (4)
Aspergillus niger (12)
Cladosporium herbarum (4)

Penicillium terrestre (20)
Botrytis cinerea (10)
Alternaria alternata (4)
Fusarium graminearum (6)
Aspergillus niger (60)

Penicillium
simplicissimum (30)
Penicillium terrestre (30)
Aspergillus niger (10)
Trichoderma viride (30)

Джерело: сформовано авторами на основі власних досліджень.

Таблиця 2
Видовий спектр мікроміцетів у ризосфері малини сорту Джоан Джей у 2019 році
Частка мікроміцетів у складі мікобіоти ризосфери, %
Варіант

Фаза висування
суцвіть

Фаза відокремлення бутонів
у суцвіттях

Фаза інтенсивного
плодоношення

Контроль

Penicillium variabile (15)
Guninghamella
echinulata (7)
Trichoderma harzianum (40)
Clonostachys rosea
f. rosea (10)
Humicola fuscoa (6)
Aspergillus niger (12)
Cladosporium herbarum (8)

Aspergillus niger (12)
Cladosporium herbarum (10)
Mucor plumbeus (18)
Penicillum variabile (70)

Aspergillus niger (7)
Cladosporium
herbarum (10)
Alternaria alternata (3)
Penicillum variabile (50)
Aspergillus flavus (10)
Penicillium
simplicissimum (20)

Вітері

Penicillium variabile (15)
Guninghamella
echinulata (7)
Trichoderma harzianum (40)
Clonostachys rosea
f. rosea (10)
Humicola fuscoa(6)
Aspergillus niger (12)
Cladosporium herbarum (8)

Cladosporium herbarum (10)
Penicillium variabile (50)
Rhizopus stolonferum (10)
Trichoderma harzianum (30)

Cladosporium
herbarum (10)
Penicillium variabile (60)
Aspergillus oryzae (15)
Trichoderma
harzianum (10)
Alternaria alternata (5)

Джерело: сформовано авторами на основі власних досліджень.
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Таблиця 3
Видовий спектр мікроміцетів у ризосфері малини сорту Джоан Джей у 2020 році
Частка мікроміцетів у складі мікобіоти ризосфери, %
Варіант

Контроль

Вітері

Фаза відокремлення бутонів у
суцвіттях

Фаза інтенсивного
плодоношення

Penicillium variabile (35)
Penicillium herquei (35)
Clonostachys rosea
f. rosea (16)
Alternaria alternata (8)
Aspergillus niger (3)
Aspergillus flavus (3)

Penicillium
simplicissimum (30)
Trichoderma harzianum (10)
Clonostachys rosea
f. rosea (30)
Aspergillus oryzae (20)
Aspergillus niger (10)

Clonostachys rosea
f. rosea (8)
Humicola fuscoa (12)
Penicillium terrestre (20)
Penicillium
simplicissimum (10)
Guninghamella
echinulata (15)
Cladosporium
herbarum (5)
Aspergillus oryzae (20)
Aspergillus flavus (10)

Penicillium variabile (35)
Penicillium herquei (35)
Clonostachys rosea
f. rosea (16)
Alternaria alternata (8)
Aspergillus niger (3)
Aspergillus flavus (3)

Penicillium
simplicissimum (40)
Penicillium variabile (8)
Clonostachys rosea
f. rosea (25)
Aspergillus oryzae (25)
Aspergillus niger (2)

Penicillium
simplicissimum (30)
Penicillium variabile (15)
Clonostachys rosea
f. rosea (20)
Aspergillus oryzae (25)
Aspergillus niger (10)

Фаза висування суцвіть

Джерело: сформовано авторами на основі власних досліджень.

У 2018 році чисельність популяції фітопуляції мікроміцетів у всіх варіантах домінупатогенних мікроміцетів за обробки добривом
вали гриби роду Aspergillus (табл. 3).
Вітері сягала в середньому 80%, що свідчить
За результатами досліджень мікобіому
про жорсткий спрямований добір фітопатогенвегетативних органів рослин малини сорту
Джоан Джей за впливу органічного добрива
них мікроміцетів.
Вітері доведено, що у фазу висування суцвіть
За даними, що представлені в таблиці 2,
у фазу інтенсивного плодоношення майже 90%
кількість КУО на 1 г сухого листя коливалася
від 2780 до 3300 (рис. 2).
мікобіому ризосфери малини складали сапротрофні гриби родів Penicillium (Penicillium
Як свідчать дані, що представлені на риterrestre, Penicillium breviocompactum і Peniсунку 2, у фазу відокремлення бутонів у 2018
cillium simplicissimum) і Trichoderma viride.
та 2020 роках у суцвіттях спостерігали істотне
Кількість фітопатогенних мікроміцетів у
цей період істотно зменшилася, порівнюючи
з фазою відокремлення бутонів у суцвіттях, і сягала в середньому 10% у варіанті з
добривом Вітері. Подібні результати були
отримані й у 2019 році.
Треба зазначити, що у фазу відокремлення бутонів у суцвіттях у 2020 році в
ризосфері рослин малини виявили істотне
зменшення спектру фітопатогенних грибів, ніж у зазначений період у попередні
роки. Частка фітопатогенних мікроміцетів
Рис. 2. Чисельність мікроміцетів у мікобіомі рослин
у всіх варіантах була представлена грибами
малини сорту Джоан Джей упродовж онтогенезу
роду Aspergillus spp і коливалася в межах
(КУО/г) у 2018–2020 роках.
30–35% (табл. 3).
Примітка: вплив органічного добрива Вітері: 1, 5, 9 — фаза виУ цей період у ризосфері рослин масування суцвіть; 2, 6, 10 — фаза відокремлення бутонів у суцвітлини спостерігали істотне зменшення видотях; 3, 7, 11 — фаза інтенсивного плодоношення. 1–3 — 2018 р.;
вого біорізноманіття фітопатогенних грибів,
5–7 — 2019 р.; 9–11 — 2020 р.
як порівнянні із попередніми роками. У поДжерело: сформовано авторами на основі власних досліджень.
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зменшення КУО на 1 г сухого листя в досліджуваних варіантах, як порівняти з попередньою
фазою онтогенезу. За позакореневої обробки
рослин добривом Вітері у 2018 році кількість
КУО на 1 г сухого листя не змінювалася, водночас у 2020 році зазначений показник істотно
пригнічувався. Таку динаміку можна пояснити
погодними умовами. Адже у 2018 і 2020 роках у
фазу відокремлення бутонів у суцвіттях малини температура повітря значно перевищувала
норму і вологість ризосферного ґрунту була
приблизно 0%. Це істотно пригнічувало розвиток вегетативних органів рослин (К=2,5).
Водночас у зазначений період розвитку рослин
у 2019 році вологість ризосферного ґрунту була
в середньому 11,10%, а коефіцієнт вологості
листя складав К=3,3. Це разом із помірною температурою повітря сприяло розвитку мікроміцетів у мікобіомі рослин малини.
У 2019 році у фазу інтенсивного плодоношення в контролі кількість КУО/г сухого листя
складала 4600 шт. За впливу позакореневої
обробки добривом Вітері їх кількість істотно
збільшувалась і сягала максимального значення 9300 КУО/г сухого листя за коефіцієнта вологості К=5,00. Таке зростання кількості
КУО в зазначений період може бути зумовлено
надлишковою вологістю ґрунту (43%). Подібні
результати були отримані у 2018 році.
Проаналізовано мікобіом листя малини.
Встановлено, що позакоренева обробка добривом Вітері значною мірою впливає на біорізно-

маніття мікроміцетів у мікобіомі вегетативних
органів рослин малини (табл. 4–6). Як свідчать
дані, що представлено в таблиці 4, у фазу висування суцвіть у 2018 році до позакореневої
обробки на листках рослин малини сорту Джоан
Джей спостерігали збалансованість між сапротрофними мікроміцетами і фітопатогенними.
Водночас у зазначений період у 2019–2020
роках у мікобіомі вегетативних органів рослин
малини переважали сапротрофні мікроміцети, а фітопатогени перебували під жорстким
селективним тиском (табл. 5–6). Найбільш різноманітний видовий склад фітопатогенного
мікобіому на листках рослин малини було виявлено у фазу відокремлення бутонів у суцвіттях.
У зазначений період у 2018 році у всіх варіантах домінували фітопатогенні мікроміцети, які
були представлені грибами S. rubi, A. alternata,
F. graminearum, B. cinerea. Треба зазначити,
що в цей період у 2019 році кількість фітопатогенних мікроміцетів істотно зменшилась у
всіх варіантах, порівнюючи з фазою висування
суцвіть.
Як видно з таблиці 4, у фазу інтенсивного
плодоношення у 2018 році за обробки рослин
малини добривом Вітері спостерігається істотний тиск на фітопатогенну мікобіоту, водночас
зменшується спектр мікроміцетів. Треба зазначити, що в зазначений період у 2020 році
помічали збільшення видів грибів — збудників хвороб на листках рослин малини (табл. 6).
У всіх варіантах домінували фітопатогени, що

Таблиця 4
Видовий спектр мікроміцетів на листках рослин малини сорту Джоан Джей у 2018 році
Частка мікроміцетів у складі мікобіоти на листках, %
Варіант

Фаза висування суцвіть

Фаза відокремлення бутонів
у суцвіттях

Фаза інтенсивного
плодоношення

Контроль

Septoria rubi (30)
Penicillium herquei (23)
Penicillium terrestre (20)
Trichoderma viride (8)
Alternaria alternata (4)
Fusarium graminearum (3)
Aspergillus niger (9)
Cladosporium herbarum (3)

Penicillium
breviocompactum (14)
Penicillium terrestre (10)
Botrytis cinerea (14)
Alternaria alternata (20)
Fusarium graminearum (12)
Septoria rubi (30)

Cladosporium
herbarum (6)
Trichoderma viride (30)
Penicillium
breviocompactum (30)
Alternaria alternata (2)
Fusarium
graminearum (2)
Septoria rubi (30)

Вітері

Septoria rubi (30)
Penicillium herquei (23)
Penicillium terrestre (20)
Trichoderma viride (8)
Alternaria alternata (4)
Fusarium graminearum (3)
Aspergillus niger (9)
Cladosporium herbarum (3)

Septoria rubi (35)
Botrytis cenerea (20)
Risopus nigricans (25)
Alternaria alternata (5)
Penicillium
breviocompactum (15)

Alternaria alternata (20)
Cladosporium
herbarum (10)
Trichoderma viride (35)
Penicillium
breviocompactum (35)

Джерело: сформовано авторами на основі власних досліджень.
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Таблиця 5
Видовий спектр мікроміцетів на листках рослин малини сорту Джоан Джей у 2019 році
Частка мікроміцетів у складі мікобіоти на листках, %
Варіант

Контроль

Вітері

Фаза висування суцвіть

Фаза відокремлення бутонів
у суцвіттях

Фаза інтенсивного
плодоношення

Septoria rubi (25)
Penicillium herquei (22)
Penicillium terrestre (25)
Trichoderma harzianum (20)
Alternaria alternata (5)
Fusarium graminearum (3)

Aspergillus niger (6)
Cladosporium herbarum (6)
Penicillium variabile (10)
Trichoderma harzianum (60)
Verticillium albo-atrum (6)
Alternaria alternata (4)
Fusarium graminearum (2)
Trichothecium roseum (5)

Aspergillus niger (10)
Cladosporium
herbarum (10)
Penicillium variabile (30)
Trichoderma
harzianum (30)
Verticillium
albo-atrum (6)
Alternaria alternata (5)
Aspergillus flavus (5)
Trichothecium
roseum (4)

Septoria rubi (25)
Penicillium herquei (22)
Penicillium terrestre (25)
Trichoderma harzianum (20)
Alternaria alternata (5)
Fusarium graminearum (3)

Cladosporium herbarum (11)
Penicillium variabile (5)
Trichothecium roseum (5)
Trichoderma harzianum (60)
Aspergillus niger (15)
Fusarium graminearum (4)

Cladosporium
herbarum (10)
Penicillium variabile (10)
Trichothecium
roseum (5)
Trichoderma
harzianum (60)
Aspergillus niger (10)
Aspergillus flavus (5)

Джерело: сформовано авторами на основі власних досліджень.

Таблиця 6
Видовий спектр мікроміцетів на листках рослин малини сорту Джоан Джей у 2020 році
Частка мікроміцетів у складі мікобіому на листках, %
Варіант

Фаза висування суцвіть

Фаза відокремлення бутонів
у суцвіттях

Фаза інтенсивного
плодоношення

Контроль

Penicillium
cimplissimum (25)
Trichothecium roseum (25)
Alternaria alternata (5)
Aspergillus niger (5)
Septoria rubi (10)
Cladosporium herbarum (15)
Clonostachys rosea
f. rosea (15)

Clonostachys rosea
f. rosea (30)
Penicillium herquei (16)
Penicillium terrestre (15)
Septoria rubi (20)
Alternaria alternata (10)
Aspergillus oryzae (4)
Aspergillus niger (5)

Clonostachys rosea
f. rosea (8)
Cladosporium
herbarum (10)
Trichothecium
roseum (6)
Septoria rubi (6)
Alternaria alternata (60)
Aspergillus oryzae (10)

Вітері

Penicillium
cimplissimum (25)
Trichothecium roseum (25)
Alternaria alternata (5)
Aspergillus niger (5)
Septoria rubi (10)
Cladosporium herbarum (15)
Clonostachys rosea
f. rosea (15)

Septoria rubi (20)
Alternaria alternata (6)
Aspergillus oryzae (5)
Aspergillus niger (6)
Penicillium herquei (8)
Penicillium variabile (5)
Cladosporium herbarum (25)
Trichothecium roseum (25)

Septoria rubi (10)
Alternaria alternata (50)
Aspergillus oryzae (5)
Penicillium variabile (5)
Cladosporium
herbarum (15)
Trichothecium
roseum (15)

Джерело: сформовано авторами на основі власних досліджень.

були представлені A. niger, A. flavus, A. oryzae, S. rubi. Усі варіанти також були уражені
A. alternata у великій кількості. Це негативно
відобразилося на якості врожаю того року.
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Лісостепі України. Позакоренева обробка культурних рослин добривом Вітері істотно впливає
на щільність і видовий спектр мікобіому як ризосферного ґрунту, так і вегетативних органів

рослин. У фазу інтенсивного плодоношення
обробка рослин малини добривом Вітері забезпечує істотне зменшення фітопатогенного
навантаження.
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The results of research on the influence of foliar treatment of raspberry plants with organic fertilizer
VITERI on the population size and species composition of micromycetes in the mycobiome of the rhizosphere and vegetative organs of raspberry plants of Joan J in the Central Forest-Steppe of Ukraine are
presented. Microbiological, phytopathological, mycological methods and methods of sampling of raspberry
plants during the growing season were used for the study. To determine the effect of VITERI fertilizer
on the mycobiota of the rhizosphere and vegetative organs of raspberry plants during plant ontogeny,
additional foliar treatment was performed with 1% aqueous solution of VITERI fertilizer. It was found
that the population is dominated by fungi of following species: Septoria rubi, West, Aspergillus niger,
V. Tiegh, Alternaria alternata, (Fr.) Keissl, Fusarium spp. These micromycetes are producers of mycotoxins and can cause disease in animals and humans, as well as contribute to biological contamination of
agroecosystems. During foliar treatment of raspberry plants with VITERI fertilizer, a significant decrease
in phytopathogenic load was observed in the phase of intensive fruiting compared to other phases of
ontogenesis of raspberry plants.
Key words: micromycetes, CFU, phytopathogens, biological safety, agricultural sector, foliar treatment, Joan J, organic production.
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