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Обґрунтування вибору теми дослідження. Ендофітні мікроорганізми 
здатні проникати у тканини пшениці, рису, гірчиці, картоплі, помідорів, сої, 
гороху, квасолі, соняшнику, нуту, проса, суниці та інших важливих 
сільськогосподарських культур формуючи симбіотичні асоціації. 
Співіснування між ендофітом та рослиною хазяїном є взаємовигідним для 
обох партнерів.

Сапротрофні ґрунтові гриби також формують ендофітні асоціації з 
коренями рослин, при цьому, не відмічено утворення специфічних 
мікоризних структур, проте відсутні і ознаки захворювання. Ендофітні гриби, 
які безсимптомно живуть у тканинах рослин, є джерелами природних сполук 
що здійснюють різноманітний біологічний вплив на макроорганізм: 
індукують імунну систему макроорганізму, продукують ріст регулюючі 
речовини або індукують утворення фітогормонів рослинами, підвищують 
надходження елементів мінерального живлення та активізують процеси 
фотосинтезу рослини.

Застосування грибів-ендофітів у сільськогосподарському виробництві 
не тільки відграє важливу роль в збереженні біорізноманіття угруповань та 
зменшенні степені деградації ґрунтів, а і є екологічно безпечним шляхом 
реалізації продуктивного потенціалу сільськогосподарських культур.

ЕІа сьогодні поза увагою дослідників залишилася велика кількість 
рослин, здатність яких формувати асоціативні системи з мікроміцетами не 
з’ясована. Однією з таких культур є гречка посівна. Значний інтерес до 
круп’яної культури спричинений її використанням як продуктом дієтичного 
харчування та як харчової добавки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Основою дисертації є матеріали науково дослідної роботи лабораторії 
рослинно-мікробних взаємодій Інституту сільськогосподарської 
мікробіології та агропромислового виробництва НААН у відповідності з 
ПНД НААН 05 «Сільськогосподарська мікробіологія» в межах виконання 
завдання «Розробити наукові основи створення біологічних засобів для 
активації процесів фітосанітарного оздоровлення агроценозів за 
використання грибів з антагоністичними, рістстимулюючими і 
целюлозоруйнівними властивостями» (ДР №0111U002716); ПНД НААН 07 
«Сільськогосподарська мікробіологія» в межах виконання 
завданням«Дослідити умови формування ефективного потрійного симбіозу: 
ґрунтовий сапрофітний гриб -  азотфіксувальні бактерії -  рослина» (ДР № 
0116U003068).



Мета та завдання дослідження. Мета роботи -  дослідити особливості 
формування і ефективного функціонування ендофітної асоціативної системи: 
сапротрофний гриб (Chaetomiwn cochliodes Palliser) -  рослини гречки 
посівної (Fagopyrum esculentum МоепсД).

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:
- виявити здатність С. cochliodes колонізувати кореневу зону гречки 

посівної;
- дослідити фізіологічну відповідь рослин гречки на інтродукцію 

С. cochliodes в кореневу систему;
- перевірити здатність С. cochliodes до синтезу рістрегулюючих 

речовин та з'ясувати роль метаболітів гриба при утворені рослинно-мікробної 
асоціації;

- вивчити вплив ґрунтового сапротрофного гриба С. cochliodes на 
мікробне угруповання кореневої зони гречки посівної;

- визначити особливості взаємодії С. cochliodes з діазотрофами 
кореневої зони гречки;

- дослідити вплив діазотрофа Azospirillum brasilense на формування 
ендофітної асоціації: С. cochliodes -  рослини гречки посівної;

- за умов польових дослідів підтвердити ефективність комплексної 
обробки гречки діазотрофом (A. brasilense) та ґрунтовим грибом 
(С. cochliodes), дати економічну та енергетичну оцінку сумісного 
застосування мікроорганізмів.

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертантом вперше 
показано, що гречка посівна, не утворюючи класичні симбіози з мікоризними 
грибами роду Glomus, здатна формувати асоціативну систему з 
сапротрофним ґрунтовим грибом С. cochliodes 3250; запропоновано 
використання активності сукцинатдегідрогенази як цитохімічного маркера 
утворення ендофітних асоціацій сапротрофних грибів та рослин; показано, 
що сапротрофний гриб С. cochliodes 3250 здатен до активного синтезу 
ферментів целюлазного комплексу (екзоглюконази, ендоглюконази, /?- 
глюкозидази) та полігалактуронази, що має важливе значення для 
проникнення мікроміцета в корені рослин; встановлено, що утворення 
ендофітної асоціативної системи С. cochliodes 3250 -  F. esculentum 
супроводжується підвищенням активності кислої та лужної фосфатази у 
кореневій системі, посиленням поглинальної здатності фосфатів коренями 
гречки та збільшенням вмісту фосфору у фітомасі рослин гречки на 13,9%. 
виявлено здатність гриба до синтезу ергостеролу та 2,4-епібрасиноліду, які 
відіграють важливу роль в захисних реакціях рослин; встановлено, що 
передпосівна обробка насіння гречки грибом С. cochliodes 3250 сприяє 
збільшенню загальної адсорбційної та активної робочої поверхні коренів; 
збільшенню довжини та маси рослин, площі листкової поверхні та вмісту 
хлорофілів а і Ь.

Окрім того, поглиблено уявлення про синергічний вплив діазотрофу А. 
brasilense 18-2 на формування ендофітної асоціативної системи С. cochliodes 
3250 -  рослина.



Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтовано 
доцільність комплексної передпосівної обробки насіння гречки мікробними 
препаратами Хетоміком (діюча речовина -  С. cochliodes 3250) та 
Діазобактерином (діюча речовина -  A. brasilense 18-2),
сільськогосподарському виробництву запропоноване поєднане використання 
відповідних мікробних препаратів, що апробовано при вирощуванні гречки 
посівної, на чорноземі глибокому малогумусному на лесових породах з 
гречкою посівною сорту Дев’ятка (посівна площа 10 га ТОВ «Альянс» 
Липоводолинського району Сумської області).

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 
висновків, рекомендацій. Наукові положення, висновки і рекомендації, що 
представлені у дисертацій ній роботі, обґрунтовані і підтверджені 
результатами досліджень, що були виконані на високому методичному рівні. 
Достовірність отриманих наукових і практичних результатів в роботі 
підтверджується використання сучасних методів досліджень та їх
метематичним та статистичним аналізом.

Повнота викладення одержаних результатів у наукових працях. За 
результатами досліджень опубліковано 16 наукових праць (6 -  статей у 
наукових фахових виданнях, у тому числі 1 стаття у періодичному виданні 
України, включеному до міжнародної наукометричної бази Scopus, та 10 тез 
доповідей у збірках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково- 
практичних конференцій.

Матеріали роботи належним чином апробовані. Автореферат 
відображає основну суть і наукові положення представленої до захисту 
дисертації.

Структура і обсяг роботи. Представлена до розгляду дисертаційна 
робота складається із вступу, 7 розділів, загальних висновків, пропозицій 
виробництву, 4 додатків, списку використаних джерел з 362 найменувань (з 
них 249 латиницею). Загальний обсяг дисертації складає 190 сторінок 
(основний 121 сторінка) ілюстрований 21 рисунком і 39 таблицями. 
Дисертаційна робота оформлена згідно вимог, написана українською мовою.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі автором розкрито актуальність дисертаційного дослідження, 

зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, чітко 
сформульовані мета і завдання дослідження. Об’єкт і предмет дослідження 
відповідають назві роботи та паспорту спеціальності. Окрім того, 
представлені методи дослідження, наукова новизна, практичне значення, 
апробація результатів досліджень, особистий внесок здобувана, наведена 
кількість публікацій за темою дисертаційного дослідження, а також 
відображена структура та обсяг дисертації.

Розділ 1 «Особливості формування і функціонування ендофітних 
систем гриб-рослина» (огляд літератури, ст. 22-56) складається з 2 
підрозділів та містить інформацію про особливості формування ендофітних



систем гриб/рослина, а також морфогенезу та інтеграції метаболітів між 
мікро- і макропартнерами.

У розділі проаналізовано наукові джерела та узагальнено інформацію 
щодо сигнальної взаємодії між симбіонтами на різних етапах формування 
арбускулярної мікоризи та ектомікоризи, що представлено у вигляді 
відповідних схем. Дисертант обґрунтовує актуальність пошуку симбіотично- 
ефективних ендофітних грибів, що здатні приживатися в кореневій зоні 
гречки посівної та позитивно впливати на урожайність культури.

У розділі 2 «Матеріали і методи дослідження» (ст. 57-75) описано 
методики виконання досліджень, умови проведення вегетаційних та 
польових дослідів, методичні підходи до оцінки економічної та енергетичної 
ефективності передпосівної обробки насіння гречки сорту Антарія 
мікробними препаратами Хетоміком (діюча речовина -  С. cochliodes 3250) і 
Діазобактерином (діюча речовина A. brasilense -  18-2).

У розділі 3 «Особливості просторових взаємодій і фізіологічна 
активність рослин гречки за умов формування ендофітних асоціацій з 
ґрунтовим грибом С. cochliodes 3250» (ст. 76-101) представлено результати 
досліджень просторових взаємодії гриба С. cochliodes 3250 з
сільськогосподарськими культурами, а саме пшеницею озимою, тритикале 
ярим, житом озимим, кукурудзою, соняшником, гречкою, соєю та льоном. 
Окрім того перевірено здатність використання сукцинатдегідрогенази як 
індикатора утворення не тільки мікоризних, а й ендофітних симбіозів. 
Досліджено особливості фізіологічної активності рослин гречки посівної за 
умов формування ендофітної асоціації з грибом С. cochliodes 3250.

Внаслідок виконаних досліджень встановлено, що грунтовий 
сапротрофний гриб С. cochliodes 3250 здатен активно розвиватись у 
кореневій зоні таких сільськогосподарських культур, як пшениця, ячмінь, 
жито, тритикале, кукурудза, соняшник, соя, гречка та формувати плодові тіла 
на їх коренях. У той же час спостерігається підвищення активності 
сукцинатдегідрогенази у коренях оброблених рослин за виключенням льону. 
Автором пропонується використовувати збільшення активності SDH у 
коренях рослин як цитохімічний маркер утворення ендофітних асоціацій між 
сапротрофним грибом та рослиною. Інтродукція мікроміцета С. cochliodes 
3250 в кореневу зону гречки сприяє збільшенню загальної та активної 
робочої поверхні коренів; збільшенню довжини рослин та площі листкової 
поверхні, активізації процесів фотосинтезу.

Розділ 4 «Роль метаболітів гриба С. cochliodes 3250 в утворені 
рослинно-мікробних асоціацій» (ст. 102-124) містить експериментальні дані 
щодо якісного та кількісного вивчення здатності гриба С. cochliodes 3250 
синтезувати ріст регулюючі речовини та ферменти деградації клітинної 
стінки рослин.

Внаслідок виконаних досліджень встановлено, що С. cochliodes 3250 
здатен продукувати 2,4-епібрасинолід (у кількості 45,71 мкг/г сухої маси та 
0,011 мкг/мл культуральної рідини) та ергостерол (17,88 мкг/мл 
культурально!' рідини). Крім того, гриб синтезує фітогормональні речовини:



індоліл-оцтову кислоту (24,6 мкг/г сухої маси, 8,7 мкг/мл культуральної 
рідини) і гіберелову кислоту (301,5 мкг/г сухої маси, 56,4 мкг/мл KP). 
Сапротрофний гриб С. cochliodes 3250 здатен до синтезу ферментів 
целюлазного комплексу: екзоглюконази (0,67 од/мл), ендоглюконази
(0,52 од/мл), /?-глюкозидази (1,02 од/мл), та полігалактуронази (2,95 од/мл).

Розділ 5 «Взаємодія С. cochliodes 3250 з мікроорганізмами кореневої 
зони гречки посівної» (ст. 125-142) присвячено результатам досліджень щодо 
впливу С. cochliodes 3250 на мікоценоз та азотфіксувальне мікробне 
угруповання кореневої зонпи гречки посівної.

За результатами досліджень встановлено, що під впливом гриба 
спостерігається витіснення з грунту мікроміцетів Alternaria, Aspergillus, 
Bipolaris. Також, за дії мікроміцету у ризосфері збільшувалась чисельність 
бактерій родів Azospirillum та Azotobacter, у ризоплані рослин спостерігалось 
збільшення чисельності всіх досліджуваних еколого-трофічних груп 
діазотрофів, при цьому за дії гриба підвищується нітрогеназна активність в 
ризоплані та в ризосфері гречки.

У розділі 6 «Формування ефективної асоціативної системи 
С. cochliodes 3250 -  рослини гречки посівної» (ст. 143-167) розкрито 
особливості формування ефективної асоціативної системи С. cochliodes 
3250/рослини гречки в польових умовах. Автором показано синергічний 
ефект азотфіксуальної бактерії А. brasilense 18-2 на асоціацію гриба та 
рослини.

За результатами роботи виявлено, збільшення фотосинтетичної 
поверхні, збільшення кількості хлорофілів а і Ь, підвищення вмісту фосфору 
у вегетативних органах, покращення схожості та збереженості рослин, 
посилення росту рослин, збільшення кількості суцвіть та зерен, за дії 
ендофітного гриба С. cochliodes 3250. Виявлено, що бактерії А. brasilense 18- 
2 позитивно впливають на асоціативну систему С. cochliodes 3250, що 
позначається на покращенні схожості та збереженості гречки, збільшені 
висоти рослин, висоти прикріплення першого суцвіття, кількості та маси 
зерен на одній рослині, крупноплідності та безпосередньо на урожайності 
гречки посівної що зростає на 34,9 %. В розділі також наведена виробнича 
перевірка ефективності комплексної обробки С. cochliodes 3250 та А. 
brasilense 18-2.

Розділ 7 «Економічна і біоенергетична ефективність передпосівної 
обробки насіння гречки грибом С. cochliodes 3250 та діазотрофом 
А. brasilense 18-2 у технології вирощування культури» (ст. 168-179) 
відображає аналіз економічної та енергетичної ефективності комплексного 
застосування мікробних препаратів Хетоміку (діюча речовина -  С. cochliodes 
3250) та Діазобактерину (діюча речовина -  А. brasilense 18-2) при 
вирощуванні гречки.

Встановлено, що за поєднаного використання Хетоміку та 
Діазобактерину зростає умовний прибуто із розрахунку на 1 га площі посіву, 
збільшується розрахункий рівень рентабельності виробництва зерна гречки.



Слід зазначити, що кожен із розділів дисертації має сформульовані 
короткі узагальнені висновки та наукові положення зі стислим викладенням 
результатів.

З огляду на результати аналізу основної частини дисертації, можна 
стверджувати, що мета дисертаційної роботи в ході виконання досліджень 
була досягнута, а дисертація є завершеною науковою працею.

Аналіз та узагальнення результатів досліджень проведено автором 
послідовно, з урахуванням останніх мікробіологічних досліджень.

Висновки дисертації аргументовані, сформульовані логічно і 
відповідають змісту роботи.

Зауваження, дискусійні положення та побажання
Принципових зауважень до дисертації не маю. Особливо треба 

відмітити, що робота оформлена грамотно і легко читається, та містить дуже 
мало граматичних та технічних/друкарських помилок.

В порядку дискусії виникли наступні побажання та запитання до 
автора дисертації:

1. В огляді літератури, де йдеться про різні типи мікоризи, краще було б 
спочатку чітко анонсувати два основні типи мікоризи: ендо- і екто-, що 
розділені, перш за все, за ознакою проникнення всередину клітин коренів, та 
коротко зазначити всі підтипи мікоризи, про які розповідається далі. Це би 
значно покращило сприйняття матеріалу та рисунку 1.1а, що ілюструє різні 
типи мікоризи.

2. На сторінці 36 огляду літератури вказується позитивний вплив 
флуоресцентних псевдомонад на швидкість росту і ступінь розвитку 
ектомікоризних грибів, але не зазначається, що до бактерій помічників 
мікоризації (Mycorrhiza helper bacteria - МНВ) належать не тільки 
псевдомонади, а й різноманітні бактерії, що належать до різних 
таксономічних груп. Цю інформацію, що автор приводить тільки на 153-й 
сторінці дисертації, варто було б також анонсувати в огляді літератури.

3. З огляду на надзвичайно важливу для клітин міцеліальних грибів 
захисну роль ергостеролу проти механічного та оксидативного стресу, як 
автор може пояснити відсутність цього головного продукту біосинтезу 
стеролів у грибів в біомасі С. cochliodes 3250? Чи є відомості в літературі про 
особливості синтезу ергостеролу представниками роду Chaetomiuml

4. Оскільки отримані цікаві і важливі як з фундаментальної, так і 
прикладної точки зору дані, чи є у автора стратегія оприлюднення цих даних, 
включаючи підбір видань та публікування, присутність в професійних 
соціальних мережах тощо, що мають за мету ознайомити з роботою 
якнайширше коло міжнародної наукової спільноти?

Загальний висновок
Кислинська А. С. на високому теоретичному та методичному рівні 

опрацювала основні аспекти досліджуваної наукової проблеми. Дисертаційна 
робота відповідає вимогам, які висуваються до наукових праць такого рівня,



а також відзначається логічністю викладу матеріалу, послідовністю, 
системністю та обґрунтованістю. Структура дисертації цілком узгоджується з 
її назвою, метою і завданнями досліджень. Висновки є достатньо 
аргументованими та мають важливий теоретичний та прикладний характер. 
Пропозиції виробництву базуються на результатах досліджень та висновках.

Вважаю, що за обсягом, науково-методичним рівнем, актуальністю та 
науково-практичним значенням виконаних досліджень дисертаційна робота 
А. С. Кислинської «Формування і функціонування ендофітної асоціації 
ґрунтового сапротрофного гриба Chaetomium cochi'iodes з рослинами гречки 
посівної» є самостійною і завершеною науковою працею, яка цілком 
відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів» ДАК 
України, а її автор Кислинська Анна Сергіївна заслуговує на присудження 
наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 
03.00.07 -  мікробіологія.

Офіційний опонент-
провідний науковий співробітник 
відділу фізіології промислових мікроорганізмів 
Інституту мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАН України 
доктор біологічних наук, 
старший науковий співробітник
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