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Розглядаються особливості виробництва двох 
штамів гливи звичайної на  субстраті з соломи пше-
ниці, ячменю, гороху. Встановлено особливості пло-
доношення гриба й отримання товарної продукції в 
умовах захищеного ґрунту. Визначено, що солому го-
рохову слід використовувати для приготування суб-
страту у разі вирощування гливи звичайної; вказаний 
субстрат характеризується швидким настанням фаз 
росту й розвитку гриба, збільшується загальна вро-
жайність і покращується товарність продукції. 
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Постановка проблеми. Виробництво їстівних 
грибів за інтенсивним способом є безвідходною 
технологією, поскільки вирішується питання 
забезпечення населення свіжою продукцією, а 
субстрат використовують як органічне добриво 
для рослин відкритого ґрунту [5]. Окрім шампі-
ньйона двоспорового з’явились інші види грибів, які 
успішно вирощують у зимово-весняний період, а 
саме: глива  звичайна, шиї-таке, кільцевик, вольварі-
ела вольвова, зимовий гриб, опеньок літній. Деякі 
види їстівних грибів вирощують на присадибних 
ділянках у простих і дешевих приміщеннях, а інші – 
в спеціалізованих виробничих комплексах [6, 7, 9]. 
Найбільше їстівних грибів вирощують у Китаї, а 

серед країн Європи  –   у Нідерландах, Польщі, Фран-
ції, Італії, Німеччині, Угорщині. В Європі та США 
перевагу віддають шампіньйону двоспоровому, проте 
останнім часом простежується  тенденція до збіль-
шення виробництва гливи звичайної та шиї-таке. Їх 
виробництво за останні роки збільшується, що пов'я-
зано з поживністю та простою технологією. Крім того  
вони мають цінні лікувальні властивості. Завдяки до-
сягненням технічного прогресу, технологіям вироб-
ництва та інтенсивній селекційній роботі середня 
урожайність шампіньйона двоспорового в окремих  
країнах збільшилася з 4–6 до 30–40 кг/м2 за один цикл 
вирощування, а гливи звичайної – до 1,0–1,2 кг/кг суб-
страту  [1, 11, 12]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Для успішного вирощування гриба велику увагу 
приділяють складовим компонентам субстрату. 

Для цього використовують такі матеріали як: соло-
му злакових рослин (пшениці, жита), рідше рештки 
кукурудзи та ячменю чи квасолі або їх суміш, тир-
су і кору листяних порід дерев, соняшникове луш-
пиння. Згідно з даними D. J. Rouse, S. A. Zaki [13] 
та S. C. Dubey [10], найбільш оптимальним суб-
стратом у вирощуванні гливи звичайної є пшенич-
на солома, яка досить добре реагує на додатки до 
субстрату, які в послідуючому сприяють збіль-
шенню загальної врожайності тіл плодових. Однак 
отримати повноцінний субстрат, що забезпечує 
високу врожайність їстівних грибів, не завжди 
вдається, поскільки від складу субстрату, його 
структури, кислотності середовища, вологості, 
вмісту елементів живлення залежить подальше 
створення умов для розвитку гриба.  
У процесі своєї життєдіяльності міцелій гливи 

звичайної з субстрату отримує воду, поживні 
речовини, а в субстрат виділяє метаболіти [4, 
14]. Середовище повинно містити в достатній кі-
лькості азот, вуглець, різні мінеральні домішки, 
вітаміни і забезпечувати нормальні умови для 
життєдіяльності гриба. Розгалужена структура 
гіф у субстраті сприяє просторовому переміщен-
ню поживних речовин, у тому числі важких спо-
лук [3]. На думку О. В. Федотова [8], кращими ву-
глецевмісними компонентами живильного середо-
вища для отримання біомаси і підвищення катала-
зної активності міцелію є глюкоза, сахароза.  
На основі досліджень M. Ziombry [15] встанов-

лено вплив субстрату на величину врожаю та мор-
фологічні показники тіл плодових гливи звичайної. 
Використання 24 кг субстрату дозволяє отримати 
урожайність на рівні 928 г з 1 кг сухої маси суб-
страту, а найменшу врожайність – при викорис-
танні 8 кг субстрату в контейнері. Така кількість 
субстрату сприяє одночасно отриманню високого 
вмісту стандартної продукції, однак спостеріга-
ються зміни у морфологічних особливостях тіл. 
Вміст товарної продукції в загальній врожайності є 
досить вирівняним і становить 77 %.  
Аналіз літературних джерел показав, що недостат-

ньо є даних про використання компонентів субстрату, 
як соломи інших сільськогосподарських рослин, а 
саме ячменю та гороху, для вирощування гливи зви-
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чайної в умовах захищеного ґрунту. Виробництво 
зазначених рослин в Україні у відкритому ґрунті зна-
ходиться на досить високому рівні, однак їх вплив на 
отримання свіжої продукції вивчено не повністю.  
Метою досліджень було визначення врожайності 

гливи звичайної залежно від використання соломи 
пшениці, ячменю та гороху для отримання продук-
ції гливи звичайної в зимово-весняний період.  
Для досягнення мети вирішувались такі завдан-

ня: оцінити солом’яні субстрати та дослідити 
найефективніший з них для подальшого виро-
щування гливи звичайної за інтенсивного виро-
щування; провести товарну оцінку штамів гриба 
на солом’яних субстратах і підібрати найбільш 
високоврожайний.  
Методика досліджень.  Досліди над вивченням 

впливу субстрату на врожайність гливи звичайної 
закладені в лабораторії кафедри плодівництва, овочі-
вництва та технології зберігання і переробки сільсь-
когосподарської продукції Вінницького національно-
го аграрного університету в 2006–2007 роках згідно з 
рекомендаціями І. А. Дудки [2]. Досліджувалися два 
штами гливи звичайної: НК-35 та Р-24 на субстра-
ті, основу якого складала солома пшенична, яч-
мінна чи горохова. Контролем слугував субстрат 
із соломи пшеничної. Солома заготовлялася з 
останніх жнив і оброблялась ксеротермічним 
способом. Після обробітку субстрат наповнюва-
вся в поліетиленові мішки, які встановлювалися 
рядковим способом. Досліди проводились у 
трьохкратній повторності методом рендомізова-
них блоків. 

Під час досліджень використовували загально-
прийняті в агрономії методи досліджень з прове-
денням обліку врожаю гливи звичайної. Одержані 
дані оброблялися статистичним методом диспер-
сійного аналізу на ПК із використанням прикладних 
програм Microsoft Excel.  
Результати досліджень. Настання основних 

фаз росту й розвитку гливи звичайної є показни-
ком, який характеризує відповідність умов ви-
рощування до морфо-біологічних особливостей 
гриба: чим оптимальніші умови вирощування, 
тим інтенсивніше протікають процеси росту і 
розвитку. В дослідженнях настання фаз залежа-
ло як від штаму, так і від виду субстрату, що в 
результаті вплинуло на загальну врожайність і 
товарність гливи звичайної.  
Урожайність гриба складалася з двох хвиль 

плодоношення, що становили загальну врожай-
ність. Тіла плодові характеризувалися типовою 
формою, мали властиве забарвлення і за біомет-
ричними показниками відповідали встановленим 
вимогам. Оцінюючи ефективність впливу субстра-
тів на врожайність гливи звичайної, стверджено 
перевагу субстрату, основу якого складала солома 
горохова. Перевага врожайності обумовлена   пере-
дусім  підвищеним вмістом білків та вуглеводів у 
субстраті, що сприяло інтенсивному росту міцелію 
та утворенню значної кількості примордіїв гриба. 
Величина тіл плодових штамів НК-35 та Р-24 на 
соломі гороховій становила 18,5 і 19,7 кг/м2, що пе-
ревищувало врожайність контрольного варіанту у 
1,1 разу.  

1. Урожайність гливи звичайної залежно від виду субстрату, кг/м2  

Урожайність, кг/м2 

Ш
та
ми

 

Субстрат 2006 р. 2007 р. середнє  
за роки 

 
± до 
конт-
ролю 

Ефек-
тивність 
викорис-
тання суб-
страту, % 

Коефі-
цієнт вико-
ристання 
субстрату 

Біоло-
гічна 
ефек-
тив-

ність,% 
солома 
пшенична * 14,9 17,4 16,1 - 54,1 0,13 46,3 

солома  
ячмінна 15,4 16,2 15,8 -0,3 50,4 0,10 45,4 

Н
К

-3
5 

солома   
гороху 17,6 19,9 18,5 +2,4 64,6 0,17 48,6 

солома 
пшенична * 15,9 18,9 17,4 - 50,4 0,14 34,8 

солома  
ячмінна 13,9 19,1 16,5 -0,9 49,6 0,12 34,4 Р-

24
 

солома  
гороху 18,9 20,6 19,7 +2,3 54,7 0,17 35,4 

НІР05 0,73 1,42      

Примітка: * – контроль 
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Крім позитивного впливу субстрату дослідами 
визначено тенденцію щодо зменшення врожайнос-
ті тіл плодових у варіанті, в якому до складу суб-
страту входила солома ячмінна. Так, величина 
врожайності штаму Р-24 зменшувалася на субстра-
ті з соломи ячмінної майже на 1 кг/м2, а по штаму 
НК-35 – на 0,3 кг/м2 (табл. 1). 
Водночас дослідами встановлена різна ефек-

тивність використання міцелієм поживних еле-
ментів із субстрату та коефіцієнт використання 
поживних елементів із субстрату. За період про-
ведення досліду вказані показники  були змін-
ними  величинами. Найбільшим значенням цих 
показників (по відношенню до контролю) хара-
ктеризувався штам гливи звичайної НК-35, який 
вирощувався на соломі гороховій. Величина 
ефективності використання горохового субстра-
ту становила 64,6 %, а коефіцієнт використання 
поживних елементів із субстрату знаходився на 
рівні 0,17. Меншим значенням ефективності 
використання поживних елементів із субстрату 
горохового встановлено по штаму Р-24. 
У процесі вирощування гливи звичайної на 

субстраті з соломи ячмінної процеси  росту й роз-
витку гриба проходили з незначною затримкою, 
волога використовувалася міцелієм не належним 
чином, що вплинуло на плодоношення та викори-
стання елементів живлення з соломи, а тому пока-
зник ефективності використання субстрату неза-
лежно від штаму гриба був найнижчим. 
Інтенсивність використання поживних речо-

вин суттєво вплинуло й на біологічну ефектив-
ність субстрату. В дослідах вказаний показник 
був невисоким. Найбільше значення його спо-
стерігалось у варіанті з використанням соломи 
горохової по штаму НК-35, а саме 48,6 %, а 
найменшим – на субстраті з соломи ячмінної по 
штаму Р-24. 
Урожайність гливи звичайної на субстратах 

визначила неоднакове плодоношення. Серед 
досліджуваних штамів найвищою загальною 
врожайністю тіл плодових характеризувався 
штам НК-35, у якого величина врожаю станови-
ла 767,9 г/кг субстрату, а нижчим урожаєм – 
штам Р-24 з урожайністю в 735 г/кг субстрату. 
Різниця в урожайності штамів становила аж 32,9 
грамів. Математичний обробіток підтвердив 
достовірність отриманих даних (див. рис.). 

НК-35 Р-24

735,7

767,9

710
720
730
740
750
760
770кг/кг 

субстра
ту

  
Рис. Величина врожаю гливи звичайної  
залежно від штаму, кг/кг субстрату 

Товарність врожаю оцінювалася по двох то-
варних групах тіл плодових гриба та групи не-
стандарту. Під час проведення аналізу тіла пло-
дові були типовими для кожного штаму з відпо-
відним забарвленням шапинки, формою, – вони 
знаходились у технічній стиглості й не були 
пошкоджені шкідниками та хворобами (табл. 2). 
На основі отриманих даних відмічено високу 

товарність штамів, вирощених на соломі горо-
ховій. Так, загальна кількість плодових тіл, із 
діаметром шапинки 40–60 мм, у даному варіанті 
становила близько 90,3–91,6 %  по досліджува-
них штамах.  
У інших варіантах загальна кількість тіл пло-

дових вказаної групи була меншою, проте вони 
відповідали вимогам стандарту. 

2. Товарна оцінка тіл плодових гливи звичайної в досліді  (середнє за 2006–2007 рр.) 

Вміст товарних тіл плодових  у загально-
му врожаї залежно від діаметра шапинки 

Нестандартні 
тіла плодові  

І група ІІ група кг % 
Штами  Субстрат 

кг % кг % кг % 
солома пшенична* 13,8 86,8 1,94 12,1 0,36 1,1 
солома ячмінна 13,4 85,1 2,15 13,6 0,25 1,3 НК-35 
солома горохова 16,9 90,3 1,7 9,0 0,1 0,7 
солома пшенична* 15,5 89,5 1,6 9,6 0,3 0,9 
солома ячмінна 14,5 87,9 1,8 10,9 0,2 1,2 Р-24 
солома горохова 18,0 91,6 1,5 7,8 0,2 0,6 

Примітка: * –  контроль 
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Найбільшою кількістю тіл плодових ІІ групи з 
діаметром шапинки 60–100 мм характеризувався 
субстрат, приготовлений на основі ячмінної со-
ломи:  по  штаму  НК-35  кількість  тіл плодових  
становила 13,6 %, а по штаму Р-24 – 10,9 % від-
повідно. Тіла, що не відповідали вимогам стан-
дарту,  характеризувалися  незначним  вмістом. 
У загальному врожаї кількість нестандартних тіл 
плодових не перевищувала 1,2 %.  
У проведених дослідженнях існує вплив суб-

страту на врожайність гливи звичайної. Дослі-
дженнями визначено, що солому горохову мож-
на використовувати для приготування субстрату 
до виробництва гриба, де одержано найвищу 
врожайність по відношенню до соломи ячмінної 
та пшеничної.  

Висновки: 
1. Солому горохову слід використовувати для 

приготування субстрату в процесі вирощування гли-
ви звичайної. Вказаний субстрат характеризується 
швидким проходженням основних фаз росту й роз-
витку гриба, збільшується загальна врожайність  
до 18,5–19,7 кг/м2 і покращується її товарність про-
дукції.  

2. Субстрат із соломи ячмінної також можна вико-
ристовувати для виробництва гливи звичайної, однак 
він характеризується нижчими показниками врожай-
ності. 

3. Найвищою урожайністю грибів (767,9 г/кг 
субстрату) характеризувався штам НК-35, а  
нижчим урожаєм – штам Р-24.  
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