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Ковальов М., Топольний Ф. Урожайність екзотичних видів гливи звичайної залежно від ЕМ препаратів  
Досліджено особливості вирощування екзотичних видів гриба гливи звичайної на субстраті зі соломи пшениці та 

ячменю, який ферментований ЕМ препаратами за холодного способу обробки в умовах захищеного ґрунту.  
Встановлено особливості плодоношення різних штамів гриба гливи звичайної за отримання товарної продукції в 

умовах захищеного ґрунту. Наявність поживних речовин, таких як загальний вміст азоту та фосфору, є досить значними 
чинниками, які обмежують колонізацію субстрату та вливають безпосередньо на рівень урожайності. Визначено, що 
ферментовану ЕМ препаратами солому необхідно використовувати для приготування субстрату при всесезонному 
вирощуванні екзотичних видів гливи звичайної. Цей вид субстрату характеризується швидким настанням фаз росту й 
розвитку гриба, що забезпечує збільшення загальної врожайності, а також покращує товарність продукції. Швидкість 
перебігу фаз росту та розвитку екзотичних видів гриба гливи звичайної є досить значущим показником, який 
характеризує співвідношення між умовами культивування та його морфо-біологічними особливостями.  

У разі створення оптимальних умов вирощування з використанням субстратів із високим рівнем забезпеченості 
поживними речовинами перебіг процесів росту й розвитку гриба набуває більш інтенсивного характеру.  

Ми розробили енергозаощаджувальну технологію промислового вирощування екзотичних видів гриба гливи 
звичайної за інтенсивного способу при застосуванні ЕМ препаратів, яка дасть змогу зменшити енергетичні ресурси для 
стерилізації солом’яного субстрату, а саме видалення конкурентної мікрофлори – представників роду Trichoderma та 
Penicillum. За врахування отриманих даних і беручи до уваги результати попередніх досліджень щодо вирощування 
гливи рожевої та гливи золотої, обробка солом’яного субстрату ЕМ препаратами і пошарова інокуляція сприяють 
скороченню терміну обростання блоків. 

Ключові слова: екзотичні види гливи, солом’яний субстрат, врожайність, ЕМ препарати. 
 
Kovaliov M., Topolnyi F. Productivity of exotic species of oyster mushroom under the influence of EM-products 
The objective of the study is to compare the effect of different EM solutions to inhibit competitive micro-flora in 

preparation of straw substrate for further inoculation of golden and pink oyster mushrooms for intensive cultivation under artificial 
conditions. Methods. Mycological and statistical. Specific features of cultivation of exotic oyster mushrooms on wheat straw and 
barley substrate, which is fermented with EM solutions under cold cultivation in protected soil conditions, have been investigated. 
The peculiarities of fruiting the different strains of oyster mushroom were identified when obtaining marketable products in the 
conditions of protected soil. The availability of nutrients, such as total nitrogen and phosphorus content, are quite significant 
factors that limit substrate colonization and directly influence productivity level. It has been determined that the straw fermented 
with EM solutions must be used for the preparation of the substrate for all-season cultivation of exotic species of oyster 
mushrooms. This type of substrate is characterized by rapid onset of phases of growth and development of mushrooms, which 
leads to an increase in overall productivity. Such a substrate also improves the marketability of products. The rate of flow of the 
phases of growth and development of exotic species of oyster mushrooms is a fairly significant indicator that characterizes the 
relationship between cultivation conditions and its morphological and biological characteristics. When creating optimal conditions 
for growing with the application of substrates with a high level of nutrient supply, the flow of processes of growth and 
development of oyster mushrooms becomes more intense. We have developed intensive energy-saving technology for industrial 
cultivation of exotic species of oyster mushrooms applying EM solutions. The technology allows reducing energy resources for 
sterilization of straw substrate, namely the removal of competitive micro-flora such as representatives of the genus Trichoderma 
and Penicillum. Taking into account the obtained data and the results of previous studies concerning cultivation of pink and golden 
oyster mushrooms, treatment of straw substrate with EM solutions and layered inoculation contribute to reducing the time of block 
fouling. 

Key words: exotic species of oyster mushroom, straw substrate, productivity, EM products. 
 
Постановка проблеми. На початку нового 

тисячоліття в Україні продовжує активно розви-
ватися сільське господарство. В умовах сьогодення 

отримання екологічно безпечної продукції грибів-
ництва можливе лише за вирощування у штучних 
суворо контрольованих умовах [2; 4].  
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Частка промислового вирощування екзотич-
них видів грибів сьогодні в Україні становить 2,5 % 
від загальної кількості. Не є винятком і глива 
рожева, або фламінго (Рleurotus djamor), та ільмак, 
або глива золота (Pleurotus citrinopileatus). Обидва 
представники є досить рідкісними їстівними гри-
бами з приємним смаком та оригінальним арома-
том. За інтенсивного вирощування екзотичних 
видів гриба гливи звичайної можна отримати 
високоякісний екологічно чистий продукт. Гливи 
належать до базидіальних грибів, у яких плодове 
тіло складається з шапинки, що плавно переходить 
у ніжку [10]. 

Глива – це чудова комора з унікальним 
набором найнеобхідніших людині мінеральних 
солей та інших цінних речовин. У ній – необхідні 
вітаміни, мікроелементи (калій, магній, залізо, 
кобальт та ін.), мінеральні і біологічно активні 
речовини, які володіють протипухлинною, антиві-
русною та іншими лікувальними властивостями. Ці 
гриби містять усі незамінні амінокислоти, 
клітковину, яка нормалізує діяльність корисної 
мікрофлори і виводить з організму токсичні 
речовини, а також холестерин [1; 11]. 

Культивують гливу звичайну на різнома-
нітних відходах деревообробної промисловості – 
тирсі, корі листяних порід дерев, папері, а також на 
відходах сільськогосподарського виробництва – 
соломі злакових культур, лушпинні соняшника, 
качанах і стеблах кукурудзи, на відходах цукрової 
тростини та інших матеріалах, що містять целюлозу 
[5].  

Встановлено, що вживання 100–150 г свіжих 
грибів гливи в день покращує стан організму 
людини та підвищує його стійкість проти негатив-
них чинників навколишнього середовища [12]. 
Наша країна має величезний потенціал для роз-
витку грибівництва, адже є необхідна сировина для 
виготовлення субстратів, велика кількість примі-
щень, які можна використати для вирощування 
грибів. Попри позитивні економічні ефекти, стає 
все більш актуальною проблема накопичення від-
ходів на виробництвах, зокрема й відходів рослин-
ного походження. Водночас існує велика кількість 
технологій з підготовки відходів для подальшого 
використання їх як поживного середовища. 
Застосування екологічно обґрунтованих технологій 
вирощування гриба дозволить, з одного боку, 
мінімізувати негативний вплив на екологічний стан 
довкілля, а з іншого – отримати цінні продукти [9].  

Водночас вирощування гливи звичайної за 
інтенсивним способом є безвідходною технологією, 
оскільки, з одного боку, вирішується питання 
забезпечення населення екологічно безпечною 
продукцією, а з іншого – відпрацьований субстрат 

використовують як органічне добриво для рослин 
відкритого ґрунту [13].  

Завдяки методам підвищення селективності 
субстрату та методам біотехнології середня вро-
жайність гливи звичайної за один цикл вирощуван-
ня сягає позначки 1,0–1,2 кг/кг субстрату [1; 2]. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Якість компонентів субстрату безпосередньо 
впливає на основні етапи росту й розвитку, а також 
на врожайність гливи звичайної. Як субстрат вико-
ристовують різноманітні відходи сільськогос-
подарського виробництва: солому злакових рослин 
(пшениці, жита), рідше рештки кукурудзи та 
ячменю чи квасолі або їх суміш, тирсу і кору 
листяних порід дерев, соняшникове лушпиння. 
Деякі закордонні дослідники [3] дотримуються 
думки, що максимально сприйнятливим субстратом 
у вирощуванні гливи звичайної є пшенична солома. 
Цей вид субстрату також непогано реагує на 
введення до нього стимулюючих речовин, які 
згодом сприяють збільшенню загальної врожай-
ності гливи звичайної за інтенсивного вирощу-
вання. Основною складністю здебільшого є те, що 
для отримання повноцінного субстрату необхідно 
застосовувати досить дорогі методи його під-
готовки. Необхідною умовою отримання сталих і 
високих врожаїв є контроль якості субстрату: 
структури, кислотності середовища, вологості, 
вмісту елементів живлення.  

У процесі росту й розвитку міцелій гливи 
звичайної зі субстрату отримує воду, поживні 
речовини, а в субстрат виділяє продукти життє-
діяльності [1; 11]. Оптимальні параметри середо-
вища культивування гриба та поживні речовини 
субстрату забезпечують нормальні умови для його 
життєдіяльності. За допомогою розгалуженої 
системи гіфи у субстраті виконують просторове 
переміщення поживних речовин [8].  

 
Постановка завдання. Метою роботи було 

порівняння дії різних ЕМ препаратів для 
пригнічення конкурентної мікрофлори у підготовці 
солом’яного субстрату до подальшої інокуляції 
гливи золотої та гливи рожевої за вирощування 
інтенсивним методом у штучних умовах. 

Схема досліду: 
1. Замочування солом’яного субстрату у 

воді з додаванням вапна в кількості 1 г/л за 
температури навколишнього середовища 25 ºС 
протягом 36 годин (контроль). 

2. Замочування солом’яного субстрату в 
1,5 % робочому розчині ЕМ Біоактив за тем-
ператури навколишнього середовища 25 ºС протя-
гом 36 годин. 
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3. Замочування солом’яного субстрату в 
1,5 % робочому розчині ЕМ Агро за температури 
навколишнього середовища 25 ºС упродовж 
36 годин. 

4. Замочування солом’яного субстрату у 
1,5 % робочому розчині ЕМ Бокаші за температури 
навколишнього середовища 25 ºС протягом 
36 годин. 

ЕМ Агро – субстанція живих культур ефек-
тивних мікроорганізмів, до яких входять: молоч-
нокислі, фотосинтезуючі, азотфіксуючі, дріжджі, 
актиноміцети, меляса цукрової тростини, вода. 

ЕМ Біоактив – спеціальний комплекс живих 
культур ефективних мікроорганізмів, до складу 
якого входять: фотосинтезуючі, молочнокислі, 
дріжджі, актиноміцети, азотофіксуючі, меляса 
цукрової тростини, вода. Відмінність між ЕМ Агро 
та ЕМ Біоактив полягає у способах активації. 

ЕМ Бокаші – спеціальний комплекс, що 
містить ефективні мікроорганізми: молочнокислі, 
фотосинтезуючі, дріжджі, актиноміцети. 

Облікова одиниця – один мішок розміром 
35×90 см, наповнений субстратом (7 кг). Повто-
рюваність чотириразова. 

У період вирощування гливи звичайної 
проводили фенологічні спостереження: відзначали 
дати інокуляції та проростання міцелію, появу 
плодових тіл, початок і закінчення плодоношення І 
та ІІ хвилі; біометричні вимірювання: довжини і 
діаметра ніжки та шапинки, облік урожаю – мето-
дом  зважування  грон плодових   тіл.  Урожайність  

екзотичних видів гливи визначали на основі 
відношення маси зібраних плодових тіл до маси 
ферментованого субстрату. Дані врожайності 
обробляли методом дисперсійного аналізу за 
Б. А. Доспєховим [6].  

Досліди проводили на базі кафедри за-
гального землеробства Центральноукраїнського 
національного технічного університету протягом 
2018–2020 років, згідно з методикою А. І. Іванова 
[7]. За цією метою виконували такі завдання:  

1. Провести оцінку основних видів со-
лом’яних субстратів та визначити їх поживну 
цінність.  

2. Здійснити оцінку біологічної продук-
тивності грибних блоків залежно від способу їх 
обробки і підібрати найбільш високоврожайний.  

3. Максимально спростити технологічний 
процес підготовки солом’яного субстрату для 
подальшої інокуляції в умовах захищеного ґрунту. 

 
Виклад основного матеріалу. Наявність 

поживних речовин, таких як загальний вміст азоту 
та фосфору, є тими чинниками, які обмежують 
колонізацію субстрату, а також вливають безпо-
середньо на рівень плодоношення. Так, уміст 
загального азоту та фосфору на однотипних субст-
ратах за холодного способу обробки з викорис-
танням ЕМ препаратів практично не коливався. 
Водночас у контрольних варіантах значення цих 
показників було майже удвічі меншим. Це по-
в’язано насамперед зі зростанням вологості 
субстрату внаслідок внесення вапна (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Залежність основних показників субстратів від способів їх обробки 
Показник* 

Вид обробки загальний вміст азоту, % загальний вміст 
фосфору, % рН 

1 (контроль) 0,2/0,17 0,18/0,15 7,9/7,9 
2 0,56/0,48 0,53/0,46 5,6/5,8 
3 0,55/0,48 0,54/0,45 5,5/5,6 
4 0,65/0,55 0,57/0,49 5,7/5,8 
НІР 0,95: 
загальне 
за фактором А 
за фактором Б 

 
0,81 
0,41 
0,57 

 

* Примітка: у чисельнику значення для ячмінної соломи, а у знаменнику – для пшеничної. 
 
Швидкість перебігу фаз росту та розвитку 

гливи звичайної є досить вагомим показником, який 
характеризує співвідношення між умовами 
культивування та морфологічними і біологічними 
особливостями екзотичних видів гливи звичайної. У 
разі створення оптимальних умов вирощування 
перебіг процесів росту й розвитку гриба набуває 

більш інтенсивного характеру. У наших 
дослідженнях настання фенологічних фаз росту й 
розвитку гриба залежало від створення оптимальних 
умов, а саме від забезпеченості певного виду 
субстрату поживними речовинами та ступенем 
ферментації самого субстрату. А це, своєю чергою, 
вплинуло надалі на загальний обсяг урожаю і 
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товарність плодових тіл фламінго та ільмака. 
Урожайність гливи рожевої та гливи золотої 
складалася з декількох хвиль плодоношення, що в 
сукупності становило загальну її врожайність. 
Загальний період плодоношення обох видів 
становить від 4 до 6 місяців. Плодові тіла 
характеризувались за однотипною формою, мали 
властиве певному виду забарвлення й відповідали 
встановленим технологічним вимогам вирощування.  

У результаті досліджень була встановлена 
тривалість періоду інкубації та початок вступу у 
плодоношення досліджуваних штамів гриба  
(табл. 2). 

Цілковите обростання міцелієм блоків, 
субстрат яких не обробляли ЕМ препаратами 
(контроль), відбулося через 35 днів після 
інокуляції, тобто на 15 днів пізніше. Причому в 
усіх контрольних блоках спостерігалося локальне 
зараження Trichodérma víride. При цьому варто 
зазначити, що початок плодоношення на конт-
рольних блоках почався на 13–14 діб пізніше від 
ферментованих, а ступінь ураження їх стромами 
Trichodérma víride коливався від 5 до 25 %. Звід- 
си – така велика розбіжність між періодами 
обростання та плодоношення у контрольних 
варіантах. 

 
Таблиця 2 

Дати настання фенологічних фаз розвитку гливи звичайної 
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пшениця 08.07.19 35 присутня  38 44 Фламінго 
(контроль) ячмінь 08.07.19 35 присутня  38 44 

пшениця 08.07.19 34 присутня  39 45 Ільмак 
(контроль) ячмінь 08.07.19 34 присутня  39 45 

пшениця 08.07.19 22 відсутня 25 31 Фламінго ячмінь 08.07.19 21 відсутня 24 30 
пшениця 08.07.19 21 відсутня 24 30 Ільмак ячмінь 08.07.19 20 відсутня 23 30 

 
Таблиця 3  

Біологічна продуктивність грибних блоків залежно від способу їх обробки 
Біологічна продуктивність Вид 

обробки 
блоку 

Вид гриба Субстрат Середня вага 
зростку, г 

Діаметр 
шапинки, см 

Урожайність І хвилі, 
г/мішок 

пшениця 425±50 850±50 Фламінго ячмінь 450±50 3-5 900±50 
пшениця 425±50 850±50 1 

Ільмак ячмінь 450±50 3-6 900±50 
пшениця 800±100 1600±100 Фламінго ячмінь 850±100 5-8 1700±100 
пшениця 800±100 1600±100 2 

Ільмак ячмінь 900±100 4-8 1800±100 
пшениця 822±100 1644±100 Фламінго ячмінь 855±100 5-8 1710±100 
пшениця 800±100 1600±100 3 

Ільмак ячмінь 925±100 4-8 1850±100 
пшениця 750±100 1500±100 Фламінго ячмінь 760±100 5-8 1510±100 
пшениця 790±100 1580±100 4 

Ільмак ячмінь 830±100 4-8 1660±100 
 



Розділ 6 

 150 

При оцінці ефективності впливу забезпе-
ченості субстратів елементами живлення на 
урожайність гливи звичайної визначено перевагу 
субстрату, в основу якого входила ячмінна солома. 
Показники генеративної стадії наведені у табл. 3. 

Перевага в урожайності зумовлена на-
самперед підвищеним умістом загального азоту та 
фосфору в субстраті, що сприяло інтенсивному 
розростанню міцелію та утворенню великої 
кількості плодових тіл гриба. Маса плодових тіл 
досліджуваних видів гриба гливи рожевої на 
ячмінній соломі становила 1700; 1710; та 
1510 г/мішок відповідно, що перевищувало за-
гальну врожайність плодових тіл контрольного 
варіанта в 1,7–2,0 рази. Для гливи золотої 
врожайність на ячмінній соломі мала дещо вищі 
показники – 1800; 1860 та 1660 г / мішок, тобто 
порівняно з контрольними варіантами була вищою 
в 1,8–2,0 рази. Урожайність грибних блоків із 
використання ЕМ Бокаші була дещо нижча, ніж із 
використанням ЕМ Агро та ЕМ Біоактив. На нашу 
думку, це зумовлено специфікою самого препа-
рату, адже на грибних блоках четвертого варіанта 
подекуди спостерігалося пророщення зерна 
міцелію, що в кінцевому результаті вплинуло на 
зменшення врожайності плодових тіл.  

Аналіз біологічної продуктивності та часу 
плодоношення яскраво свідчить на користь фермен-
тованого субстрату. Вага плодоносних зростків 
також була більшою: 900±200 г проти 450±50 г. 
Збільшення плодоношення одного блоку розроб-
леним нами способом ферментації та за звичайною 
технологією становило 3100 г проти 1900 г. 

Контрастні відмінності врожайності, на 
нашу думку, можуть бути пояснені тим, що при 
ферментації солом’яного субстрату ЕМ препа-
ратами відбувається не лише розщеплення лігніну 
[6], а й повне знезараження. Водночас нефермен-
тований солом’яний субстрат у контрольних 
варіантах лише підвищив рівень кислотності в 
лужний бік. Це, своєю чергою, дещо пригнічувало 
розвиток конкурентної мікрофлори, але до 
повного її знищення не призвело. А сам міцелій не 
зміг повністю її подолати. 

 
Висновки. На основі проведених дослі-

джень можна дійти таких висновків: 
1. Обробка солом’яного субстрату ЕМ 

препаратами і пошарова інокуляція сприяють ско-
роченню терміну обростання блоків за інтенсив-
ного вирощування гливи рожевої та гливи золотої. 

2. Субстрат із пшеничної соломи доцільно 
використовувати для культивування екзотичних 
видів гливи звичайної, однак він характеризується 
нижчими поживними властивостями, ніж ячмінна 
солома.  

3. Найвищою врожайністю І хвилі пло-
доношення – 1850 г на 7 кг субстрату – володіє 
глива золота за умови обробки ячмінної соломи 
препаратом ЕМ Агро, а нижчим урожаєм – глива 
рожева – 1500 г  – за умови обробки пшеничної 
соломи препаратом ЕМ Бокаші. 

4. Для забезпечення населення свіжою 
продукцією екзотичних видів грибів можна реко-
мендувати до вирощування всі досліджувані види 
гриба гливи звичайної.  
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