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[исертацiйна робота А. с. Кислинськоi ,,Формування i
функцiонування ендофiтно[ асоцiацii грунтового сапротрофного гриба
Chaetomiam cochliodes з рослинами гречки посiвноf' сйадu."i." зi всiупу,
7 роздiлiв, заг€UIьних висновкiв, рекомендацiй виробництву, додаткiв та
списку використаних джерел, який налiчуе З62 найменування, з них 249
латиницею. Робота iлюстрована 19 таблицями та З8 рисунками. Зага-гrъний
обсяг дисертацii 190 cTopiHoK комп'ютерного тексту (121 _основного).

Акryальнiсть теми. Вирiшення економiчноi проблеми - оц)имання
якiсного i високого врожаю сiльськогосподарських культур плiч оплiч стоiтъз проблемою мiнiмiзацii хiмiчного навантаженнrI на агроекOсистему.
Агротехнологii, що розробляються на ocнoBi с1.,rасних наукових досягнень,
сприrIють подоланню дефiциту поживних pecypciB, зниженню

одним iз сучасних напрямкiв вирiшення таких проблем е застосування
агрономiчно цiнних мiкроорганiзмiв (азотфiксаторiв, фосфатмобiлiЙорiв,
продуцентiв речовин антибiотичноi i фiтогормона-ltъноi дii та iH.) 

- 
як

€tльтернативи хiмiчним засобам удобрення та захисту рослин. Зокрема
вiдоме, що у рослин, iнфiкованих мiкроорганiзйами-ендофiтами,
активiзуютъся метаболiчнi та pocToBi процеси, пiдвищуеться iмунний Ъrurу.,
збiльшуеться резистентнiстъ до стресових факторiв. В свою чеРЦ, ендофЫ
позбавленi конкуренцii з ризосферною мiкрофлорою та отримуютъ
безпосереднiй доступ до поживних речовин, синтезованих рослиною.Проте питання yTBopeHHrI tречкоЮ ендофiтних симбiозiв з
мiкроскопiчними грибами с суперечливим i остаточно не з'ясованим, тому
пошук та вивченнrI властивостей сапротрофних грибiв, якi здатнi проникати в
kopeHi гречки та позитивно впливати на if метаболiчнi процеси, е акту€tльним
завданням мiкробiологiТ, а наукове обlрунтування заходiв, що забез.r.rу.r"
формування продуктивних агробiоценозiв гречки посiвноi за допомогою
створення та комплексного застосуванIUI
iснуючих ресурсозберiгаючих технологiй, е
сiльськогосподарськоi мiкробiологii.

мiкробних препаратiву складi
актуaLльним завданнямсучасноТ

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу
виконанО В лабораторii рослинно-мiкробних взаемодiй Iнституry
сiльськогосподарськоi мiкробiологii та агропромислового виробницЬвЪ



нддн У вiдповiдностi з Пнfl нддн 05 ксiлъсъкогосподарська

мiкробiологiл>, завдання <<Розробити HayKoBi основи створення бiологiчних

,ч.ьбi" для активацii процесiв фiтосанiтарного оздоровлення а|роценозiв за

використаннrI грибiв з антагонiстичними, рiстстимулюючими i

целюлозоруйнiвними властивостями)) та завдання <<,,щослiдити умови

формуван7rя еф ективного потрiйного симбiозу-грунтовий сапрофiтний гриб -
азотфiксувалънi бактерii - рослина).

сryпiнь обrрунтованостi i достовiрностi наУкОвиХ ПОЛОЖеНЬ,

висповКi", р"*о*ендацiй. HayKoBi положення, висновки i рекомендацii, що

висвiтленi у дисертацii, обrрунтованi i повнiстю пiдтверджуються

отриманИми резуЛьтатами експериМент€UIьних дослiджень, якi проводили у
пuьорчrорних, вегетацiйних i польових дослiдженнrlх, спостереженнях i

аналiзах.
,щостовiрнiсть експерименталъних даних доведена резулътатами 1х

математичного аналiзу методами статистики.
повнота викладення одержацих результатiв у наукових працях,

OcHoBHi результати дисертацiйноi роботи викладено у 16 наукових

публiкацtiх:6- статей у наукових фахових виданнях (з них 1 у перiодичному

вЙданнi УкраiЪи, вкJIючеНому дО мiжнароДноi науКометричноТ бази Scopus),

10 тез доповiдей.
отже резулътати роботи у достатнiй Mipi доведено до науково1

спiльноти на обговорювчtлись на наукових зiбраннях.

Матерiали, що наведенi в авторефератi, повнlстю вlдповlдають

викладеним у TeKcTi дисертацiйноI роботи.
значення результатiв дослiджень для науки та народного

господарства. У ръботi отриманi HoBi теоретичнi i практичнi резулътати, що

в сукупностi е суттевим здобутком для подальших наукових досягнень у

""pi*""i проблеми формування i ефективного функцiонуванн,I рослинно-
мiкробних систем.

Унiкальнiстю представленого
науковою цiннiстю с теоретичне

дисертацiйного
обцрунтування

доведеннrI можливостi утворення ендофiтноi системи штамом rрунтового

сапротрофного гриба chaetomium cochliodes 3250 з рослинами гречки

,rо.i""ъТ (rоgору*m еsсulепtum).Експерименталънi резулътати, одержанi при

виконаннi робЪr", дали змоry визначити ocHoBHi закономiрностi формування
та ефективного функцiонування такот системи.

Автором зашропоновано використання активноg,Il

сукцинатдегiдрогенази як цитохiмiчного маркера yTBopeHH,I ендофiтних

асоцiацiй сапротрофних грибiв та рослин, що мае практично-наукове
критерiем оцiнюваннязначення, адже е додатковим бiодiагностичним

рослинно-мiкробних взаемодiй.
Економiчне та енергетичне обЦрунтування комплексного

застосування гриба С. cochliodes 325О (препарат XeToMiK) та дiазотрофу

д. braiileпse|8i (препарат ,щiазобактерин) при вирощуваннi гречки посiвноi

у польових умовах е IIозитивним результатом, значимим для практики

дослiдження та його
та експеримент€}льне

активностi



аграрцого виробництва.
ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

у Всryпi автором наведено заг€Lпьну характеристику дисертацiйнот
роботи за yciMa стандартизованими позицiями.

У РОЗДiЛi 1 Кислинською проведено глибокий i всебiчний науковий
аналiЗ опублiкОваниХ даниХ з предмету дослiДження, отриманих попереднiми
дослiдниками. На ocHoBi аналiзу огryблiкованих матерiалiв з розв'язання
проблеми ендофiтii сапротроф"rт" грибiв i використаннrI рослинно-мiкробних
взаемодiй в практицi аграрного виробництва з метою мiнiмiзацii хiмiчного
HaBaHTaжeHIUI на агросферу, автор фунтовно довiв aкTy€tлbнicTb обраноТ теми
дисертацiйноi роботи.

У роздiЛ 2 Щетально представлено ocHoBHi етапи дослiдження та
використанi методики. Наведено об'екти, матерiали та умови проведення
лабораторних, модельних та полъових дослiдженъ. об'ективно висвiтлено Bci
методичн1 аспекти експериментztльноi роботи, якi доводятъ компетентнiсть
дисертанта.

У роздiлi 3 Автор HaBiB резулътати експериментiв, якi розкривають
особливостi просторових взаемодiй i фiзiологiчну активнiсть рослин за умов
формування ендофiтних асоцiацiй з rрунтовим грибом Сhаеtоmium cochliodes
з250. Грунтовно доведено та наочно проiлюстрована фотографiями здатнiсть
цього штаму сапротрофного гриба активно розвиватись у кореневiй зонi
ГРеЧКИ ПОСiВНОi,пшеницi, ячменю, житq тритик€tле, кукурудзи, соняшнику,
соi та формувати плодовi тiла на iх kopeнrlx. kpiM мiкрофотографiй про це
свiдчить позитивна фiзiологiчна i морфологiчна реакцiя рослин на дiю
асоцiанта.

слiд вiдмiтити, Що специфiчну реакцiю пiдвищення активностi
сукцинатдегiдрогенази у коренях рослин, оброблених культурою гриба,
автор пропонуе розглядати як цитохiмiчний маркер yTBopeHHrI ендофiтних
асоцiацiй мiж сапротрофним грибом та рослиною.у роздiлi 4 з'ясована i описана роль метаболiтiв гриба С. cochliodes
з250 в yTBopeHHi рослинно-мiкробних асоцiацiй. Показано, що цей штам
сапротрофного гриба здатен продукувати речовини, якi можутъ
забезпечувати йому проникнення у тканини кореня рослин та утворювати
симбiотичнi системи з рослинами. Насамперед це ферменти целюлztзного
комплексу, ергостерол, фiтогормональнi речовини ауксинового та
гiберелiнового ряду, а також 2,4-епiбрасинолiд, який вiдiграе важливу роль у
стiйкостi рослин до збудникiв хвороб.

у роздiлi 5 наведено результати мiкробiологiчного аналlзу
ризосферного {рунту гречки посiвноi за умов ii взаемодii
С. cochliodes З250. По-перше за впливу гриба спостерiгасться
rрунту кореневоТ зони мiкромiцетiв роду дltеrпаriа, Дspergillus, Bipolara що
безумовно е позитивниМ наслiдком його взаемодii з локаJIьниме позитивним наслiдком його взаемодii з локалъним
мiкоценотичним угрупованням, адже багато представникiв цих родiв е

iз штамом
витiснення з

умовниМи i облiгатними фiтопатогенами. I другий позитивний ефект, Що



виявився в цьому дослiдженнi, - у ризопланi рослин,оброблених культурою
грйба, збiльшуеться чисельнiсть мiкроорганiзмiв ycix дослiджуваних
еколого-трофiчних груп дiазотрофiв, i вiдповiдно на порядок пiдвищуеться
нiтрогеназна активнiсть. Проте за дii гриба в ризосферному 1pyHTi гречки
посiвноi збiлъшення чисельностi азотфiксув€ulьних бактерiй родlв
Дzospirillum та Дzotobacter приводило до достовiрного, ,Lле неiстотного
пiдвищення нiтрогеназноi активностi лише в 1,3 раза.

Роздiл б присвячений конкретно формуванню асоцiативноi системи
С. cochliodes 3250 згречкою посiвною, а також впливу штаму дiазотрофа
Дzоsрirillum brasileпse|8-2 на ефективнiсть функцiонування сформованоi
системи, адже автор встановив, що цей штам азотфiксув€tпьних бактерiй
активно розвиваеться у Грунтi KopeнeBoi зони поряд з грибом
С. cochliodes З250.

Результати З-рiчного польового дослiду виявили позитивЕу реакцiю
рослин на дiю гриба збiльшенням фотосинтетичноТ поверхнi,пiдвищенням
BMicry хлорофiлiв i фосфору у зеленiй фiтомасi, а також схожостi насiння i
бiометричних покzlзникiв рослин. Вiдповiдно все це вплинуло на продукцiйнi
процеси i урожайнiсть рослин пiдвищув€Lлась у рiзнi роки на 812О/о. Проте
прибавка урожайностi гречки сорту Антарiя вiд комплексноi передпосiвноi
обробки насiння культурами штамiв гриба i бактерii коливалась за роками у
бiлъш вузьких межах (З017%). Тобто, бактеризацiя рослин позитивно
вплинула на функцiонуваншI дослiдженоТ асоцiативноi системи гриб

рослина не тiльки пiдвипцпочи урожайнiстъ гречки посiвноI, €tпе й
стабiлiзуючи отриманий ефект за роками.

Немаловажним у практичному ceHci е пiдтвердження ефективностi
комплексноi обробки С. cochliodes З250 та Д. brasileпse |8-2 результатами
виробничоТ перевiрки, про що скJIадено i наведено в додатках вiдповiдний
Акт.

У роздiлi 7 наведено результати
бiоенергетичноi ефективностi передпосiвноi
С. cochliodes З250 та дiазотрофом А. brasileпse|8-2 при вирощуваннi гречки
посiвноТ.

Розрахунки засвiдчили, що комплексна обробка насiння гречки
препаративними формами штамiв С. cochliodes З250 i Д. brasileпse |8-2
XeToMiKoM та ,Щiазобактерином зменшув€}ла собiвартiсть продукцii,
збiльшувала прибуток з 1 га посiву, рентабельнiсть виробництва зерна гречки
та окупнiсть витрат. У свою черry за таких умов пiдвипryвався коефiцiент
енергетичноТ ефективностi завдяки пiдвищенню виходу продукцii.

Закiнчуеться текст дисертацii вагомими В и сн овкам и.

Щискусiйнi положення, недолiки та побажання.
позитивнlи оцrнцi дисертацiйноТ роботи виникJIи деякi

розрахункiв економiчноi i
обробки насiння грибом

При зага-гlьноi
зауваження та

побажання:



- В УДК на першому мiсцi мас бути 579.64 - сiльськогосподарська
мiкробiологiя, а 579.26 - мiкробна екологiя тут зайва, адже данi екологiчних
характеристик асоцiантiв у дисертацii вiдсутнi.

: На мiй погJuIд, взаемодiя мiкроорганiзмiв i рослин е об'еrсгом
дослlдження, адже взаемодlя е явищем 1 процесом, а конкретш 1пrасники
процесу та особливостi саме Тх взаемодii е предметом.

- У Вступi до дисертацiТ е помилкове ствердження, що багато видiв
рослин утворюють мiкоризу. Мiкоризу утворюе гриб у симбiозi з рослиною.

ОбГрунтов).ючи актуалънiсть обраноi теми дисертацiйного
дослiдження автор упустив обЦрунтування перевагта доцiльностi дослiджень
комплексноi iнокуляцii гриба-антагонiста з активним азотофiксув€tльним
штамом бактерiй. Також як у роздiлi б упущено важливий для науки та
практики висновок, що бактеризацiя рослин
функцiонуваннrl дослiдженоi асоцiативноi системи
пiдвишryючи урожайнiсть гречки посiвноi, але й
ефект за роками.

- Упущена й важлива дJuI науковоi практики авторсъка рекомендацiя
використання цитохiмiчного маркеру як одного з критерiТв утворення
ендофiтних асоцiацiй сапротрофних грибiв та рослин (роздiл 3) при описаннi
практичЕоi цiнностi дисертацiйноТ роботи та практичних рекомендацiй.

- У cxeMi польового дослiду е варiанти: iнокуляцiя бактерiальною
кулътурою, €rле передпосiвна обробка насiння культурою гриба, та
комплексна обробка обома культурами, мабуть теж передпосiвна чи Hi? У
чому принципова рiзниця iнокуляцiТ i обробки (роздiл 2, cTop.7I)?

- Значно збагатило б робоry дослiдження зниження ураження рослин
хворобами внаслiдок пiдвищення пок€tзникiв ix захисних реакцiй.

- Що автор мав на увазi говорячи про <<збереженiсть рослин> i як вона
визначаеться (роздiл б стор. 148, 149, 155)?

- 4-й висновок вказуе на ефективнiсть? На мiй погляд, Hi, тобто
необхiдне бiльш широке формулювання для його розумiння.

Недоречностi:
- визначаеться чисельнiсть мiкроорганiзмiв еколого-трофiчних груп, а

не чисельнiсть груп (роздiл 5 стор. 135,136 та 6-й висновок);
- русизми - посуха (не засуха), повторення 4-разове (не повторнiсть 4-

кратна) та iH.;
- не можна (посилення) росц, ((зростаннrI, прирiст>> врожаю або

прибутку та iH., адже це е господарськимита рекJIамними штампами, а не
науковими висловами (роздiл 7);

- використання дефiсiв замiсть тире та MiHyciB, а також зiрки замiсть
множеннrI фоздiл 2 стор. б5, 68, 71, 183).

Виявленi недолiки та недоречностi не е принциповими i не впливають

позитивно вплинула на
гриб - рослина не тiльки
стабiлiзуючи отриманий

на загапьне позитивне враження вiд роботи.



роботи в цiлому. .Щеталъно проаналiзував

дослiджень, викладенi в дисертацii А. С.

функцiонуваIIнrI ендофiтноi асоцiацii
сапротрофного гриба Сhаеtоmium cochliodes з рослинами гречки посiвнО{>>

прих9джу до наступних висновкlв:

,,Щисертацiя е завершеною, самостiйно виконаною здобувачем

фундамент€uIьно-прикJIадною роботою, в якiй представленi HoBi достовiрнi
результати з теоретичного обцрунтування формування i ефективного

рослини гречки посiвноi та практичного втiлення результатiв дослiдження.
Автором проведено глибокий науковий аналiз опублiкованих даних з

предмету дослiдження.,Щисертацiя написана грамотною украiнською МоВоЮ,

всебiчно проаналiзовано отриманi результати, вiдчувасться зрiпiсть Та

ерудицiя фахiвця-мiкробiолога. Широке використання автором

рiзноманiтних с)п{асних методiв дослiдження значно пiднiмае заг€rльнУ

позитивну оцiнку роботи. Висновки у достатнiй Mipi обГрунтоВанО

результатами проведеного дослiдження.
,Щисертацiя вiдповiдае профiлю спецiалiзованоi вченоi ради Iнституту

сiльськогосподарськоi мirqробiологii та агроlrромислового виробницТВа
НДДН К79.377 .0|, а за змiстом та оформленням вiдповiдае гrунктам

10, 11 кПорядку присудженнrI наукових ступенlв ...>.

Отже дисертацiя <ФормуваннrI i функцiонування ендофiтноТ асоцiацii

фунтового сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes з рослинами гречки
посiвноi>> заслуговуе cxButJIeHHrI, а if автор, Анна Сергiiвна КислинсьК&, -

Оцiнка
багаторiчних
<Формування

результати
кислинсъкоi

фунтового

Офiцiйний опонент -
головний науковий спiвробiтник
лабораторii молекулярноi екологii Iнституту
агроекологii i гlриродокористування НААН,
доктор сiльськогосподарських наук, професор О.В. Шерстобоева

с зАсвlдчЕн0

0, !,0/rr""rм


