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Uniqueness of the Mushroom Culture Collection (IBK) as a necessary resource for basic and applied mycological research in Ukraine and foreign countries is shown. Methods of macromycetes the criteria  for maintaining the viability and identification of different species of the vegetative growth stage are provided. 
В Україні культури базидієвих і сумчастих макроміцетів підтримуються в Колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (ІBК), яка є об’єктом національного надбання України та внесена до міжнародної бази даних Всесвітньої федерації колекцій культур – WFCC (http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/1152) (Bisko et al., 2018). 
Одним із надійніших критеріїв для підтвердження видової приналежності штаму у вегетативній стадії розвитку є утворення генеративної стадії. Саме тому, при збереженні культур в умовах колекції утворенню плодових тіл приділяється особлива увага. За нашими спостереженнями легко утворюють плодові тіла такі види як Pleurotus ostreatus, Schizophillym commune, Flammulina velutipes, Panus tigrinus. Проте більшість досліджених видів або не утворюють генеративну стадію у культурі, або плодові тіла з’являються після тривалого терміну культивування (понад 30 діб) і лише на селективному середовищі. Встановлено склад живильних середовищ і умови культивування для отримання генеративної стадії ex situ для штамів колекції IBK: Fistulina hepatica, Fomitopsis betulinus, Hericium erinaceus, H. clathroides, H. сoralloides, Sparassis crispa, S. nemecii. Здатність штамів утворювати генеративну стадію ex situ на певних середовищах можна використовувати для підтвердження таксономічного статусу даних видів у колекціях. 





