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The study of cultural and micromorphological features of mycelium of various strains of Ganoderma carnosum, G. oregonense, G. resinaceum, G. tsugae and G. sinense was carried out.
Гриби роду Ganoderma відомі у народній медицині країн Азії вже тисячі років (Вассер 2010). Вони містять у собі різноманітні полісахариди та тритерпеноїди, що проявляють значний спектр біологічної дії (Белова 2016, Wei 2016). Проте переважна більшість світових досліджень була сконцентрована на невеликій кількості штамів G. lucidum та G. applanatum. 
Для дослідження були використані види: G. carnosum (1 штам), G. oregonense (1 штам), G. resinaceum (2 штами), G. sinense (1 штам) G. tsugae (3 штами) з Національної колекції культур шапинкових грибів (IBK) Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного.
Було встановлено, шо на 7-му добу культивування на глюкозо-пептон-дріжджевому агарі всю поверхню чашки Петрі (Ø 85мм) заростав міцелій  G. resinaceum (штами 2477, 2503) та G. tsugae (штами 2024, 2566), на 8-му добу G. tsugae 1848. Штами інших обраних видів зростали помітно повільніше. Так колонії G. carnosum 2502 та G. sinense 2515 досягли вказаного розміру на 9-ту добу, а G. oregonense 2560 –  тільки на 10-ту добу культивування. Для колоній G. carnosum і G. tsugae були характерні концентричні кільця з жовто-вохряною пігментацією. Колонії штамів G.  carnosum та G. tsugae мали жорстку та шкірясту консистенцію, на відміну від колоній інших досліджених видів. 
Діаметр гіф у штамів G. carnosum та G. tsugae становить 3-8 нм, а в штамах інших видів – 1-3нм. Пряжки у всіх досліджуваних штамів –  поодинокі, медальйонного типу, в середньому мали розмір 5х3 нм., окрім G. tsugae для штамів якого розміри пряжок варіювали від 6х4 до 14х7 нм. Вкраплення кристалів різноманітної форми та розмірів (1-15 нм.) траплялися в міцелії усіх штамів, найбільша кількісь була характерна для штаму G. tsugae 1848. Хламідоспори лимоновидної форми були виявлені лише у штамах G resinaceum, вони мали розміри 8-11х10-18,5 нм з вкрапленнями або без них.



