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Дисертаційна робота Деркача С.М. „Оптимізація мікробіологічних 

процесів при компостуванні субстратів на основі курячого посліду” подана 

за традиційною схемою, українською мовою на 219 сторінках комп’ютерного 

тексту (з них 142 сторінки основного тексту, а не 153, як наводить автор, адже 

11 таблиць займають всю сторінку) і складається із вступу, 8 розділів, виснов-

ків, пропозицій виробництву, списку використаної літератури. Робота ілюстро-

вана 30 таблицями, 22 рисунками і 11 додатками. У списку літератури 336 на-

йменувань, у тому числі 143 латиницею. 

Актуальність теми дисертації. Необхідність використання пташиного 

посліду як удобрення сільськогосподарських культур виникає внаслідок ство-

рення екологічних загроз інтенсивним розвитком птахівництва. Відходи вироб-

ництва птахопідприємств забруднюють територію, повітря, воду та ґрунт, що є 

небезпечним для агросфери. У наукових публікаціях трапляються попереджен-

ня щодо можливості переростання загроз в екологічну катастрофу найближчим 

часом. 

За раціонального господарювання вихід з кризової ситуації є, адже існує 

багато способів утилізації пташиного посліду. Перспективним вважається ство-

рення біоорганічних добрив за допомогою науково обґрунтованих технологій 

компостування, що використовують регульований склад комплексу мікроорга-

нізмів. Якість та безпеку кінцевого продукту в більшості випадків визначає до-

мінуюча мікробіота. Проте жодна з існуючих сьогодні технологій практично не 

враховує особливостей мікробіологічних процесів, які відбуваються впродовж 

періоду компостування посліду.  



Перспективним вирішенням проблеми утилізації курячого посліду може 

бути розробка біотехнології на основі контролювання стану мікробіоти під час 

його біоферментації із інтродукцією до субстрату мікроорганізмів, здатних 

прискорити саме процес компостування. Покращити якість отриманого компо-

сту можна введенням у субстрат представників мікробіоти, які мають властиво-

сті, що сприяють росту і розвитку рослин.  

Отже дослідження, що спрямовані на утилізацію відходів із застосуван-

ням високоефективних мікроорганізмів-деструкторів і отримання біоорганічно-

го добрива, збагаченого фізіологічно активними речовинами і мікроорганізма-

ми з корисними для рослин властивостями, є актуальним завданням сучасної 

сільськогосподарської мікробіології. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційну роботу виконано в лабораторії ґрунтової мікробіології Інституту сільсь-

когосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН у від-

повідності з ПНД НААН 05 «Сільськогосподарська мікробіологія» за завдан-

ням 05.00.02.10.П «Дослідити особливості мікробних сукцесій при компосту-

ванні органіки, створити біоорганічні добрива з високим вмістом агрономічно 

цінних мікроорганізмів та фітогормонів рістстимулювальної дії», 2013–2015 рр. 

та з ПНД НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія» на 2016–2020 рр. за 

завданням 07.00.03.03.Ф «Визначити направленість сукцесій мікробних угрупо-

вань при компостуванні органічної речовини за інтродукції селекціонованих 

штамів бактерій і мікроміцетів з метою формування потужних джерел агроно-

мічно важливих мікроорганізмів». 

Ступінь обґрунтованості й достовірності наукових положень, виснов-

ків, рекомендацій. Наукові положення, висновки і рекомендації, що висвітлені 

у дисертації, повністю підтверджуються отриманими результатами експериме-

нтальних досліджень, які проводили в лабораторних, модельних, польових і ви-

робничих дослідах. 

Достовірність більшості отриманих даних обґрунтована результатами їх 

математичного аналізу методами статистики.  

Повнота викладення одержаних результатів у наукових працях. Ре-



зультати та наукові положення дисертації у достатній мірі оприлюднені, за ре-

зультатами досліджень опубліковано 20 наукових праць, серед яких 4 статті у 

фахових наукових виданнях України, у тому числі 3 у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних, 2 патенти України на винахід, 13 тез доповідей у 

збірках матеріалів всеукраїнських і міжнародних конференцій, практичні реко-

мендації. Опубліковані наукові результати здобувача відображають основні по-

ложення дисертації. 

Матеріали, що наведено в авторефераті, відповідають викладеним у текс-

ті дисертаційної роботи.  

Значення результатів досліджень для науки та народного господарс-

тва. Дисертантом отримано нові теоретичні і практичні результати, що в суку-

пності є основою для подальших наукових розробок у напрямі використання 

мікроорганізмів для виробництва та застосування біоорганічних добрив у тех-

нологіях вирощування сільськогосподарських культур.  

Про наукову новизну розроблених положень свідчать отримані патенти 

на винахід. Автором досліджено особливості розвитку мікроорганізмів при 

компостуванні курячого посліду за різного вуглецево-азотного співвідношення; 

визначено перспективні, з точки зору інтродукції представників окремих фізіо-

логічних груп мікроорганізмів до субстрату, послідовні стадії сукцесій мікроо-

рганізмів при компостуванні. Встановлено можливість забезпечення керованого 

процесу компостування курячого посліду за дотримання термінів інтродукції до 

субстрату активних штамів целюлозолітичних мікроорганізмів; селекціоновано 

активну целюлозолітичну асоціацію Trichoderma harzianum Rifai 128 (до складу 

якої входять штами T. harzianum 128/1 і T. harzianum 128/2). Її інтродукція до 

компостованого субстрату на основі курячого посліду сприяє активній мінера-

лізації органічної речовини, скороченню термінів компостування, накопиченню 

в компості фізіологічно активних речовин. 

Для отримання ефективного біоорганічного добрива, тобто з покращени-

ми агрохімічними характеристиками, збагаченого агрономічно цінними мікроо-

рганізмами та фізіологічно активними речовинами, сільськогосподарському ви-

робництву пропонується технологія керованого компостування органічної ре-



човини на основі пташиного посліду за участі селекціонованої асоціації грибів 

Trichoderma harzianum 128. 

Використання експериментального біоорганічного добрива в технології 

вирощування картоплі забезпечує оптимізацію продукційного процесу культу-

ри, позитивно впливає на рівень урожайності і якість продукції. Запропонова-

ний агрозахід є дієвим засобом підвищення економічної та біоенергетичної 

ефективності виробництва. 

Все це свідчить про практичну значимість дисертаційної роботи, також як 

і розроблені автором практичні рекомендації. 

У „Вступі” автором висвітлено актуальність обраної теми, мету та за-

вдання досліджень, наукову і практичну новизну одержаних результатів, осо-

бистий внесок здобувача, дані про апробацію дисертації на наукових зібраннях 

та публікації за її темою. 

Розділ 1. На основі аналізу літературних джерел автором розглянуто пер-

спективні напрямки використання компостів в аграрному виробництві, особли-

вості й характеристики сучасних біотехнологій компостування органічної речо-

вини. Показано важливість мікробіологічних аспектів процесу компостування, 

як вирішального фактора для отримання компостів високої якості. Розглянуто 

існуючі технології компостування органічної речовини за використання агро-

номічно цінних мікроорганізмів. 

На основі аналітичного огляду наукової літератури ґрунтовно доведена 

необхідність і перспективність проведення запланованих мікробіологічних 

досліджень. 

Розділ 2 містить характеристики об’єктів досліджень. У розділі наведено 

застосовані в роботі новітні та традиційні методи мікробіологічних, хроматог-

рафічних, фізіологічних та біохімічних досліджень, застосовані в ході виконан-

ня дисертаційних досліджень. Наведено умови та схеми проведення модельних 

та польових дослідів, ґрунтово-кліматичні умови. 

Матеріали цього розділу демонструють більш ніж достатню методичну 

ерудицію автора дисертації. 

Розділ 3. Наведено результати модельних дослідів з компостування суб-



стратів на основі пташиного посліду, показано необхідність включення до ку-

рячого посліду при компостуванні соломи і торфу (джерел вуглецю), що крім 

оптимізації вуглецево-азотного співвідношення дає змогу покращити показни-

ки консистенції та однорідності субстрату та впливає на збереження вуглецю та 

азоту в отриманих компостах. 

Автором досліджено зміни в чисельності амоніфікувальних бактерій, мік-

роорганізмів, що засвоюють переважно мінеральні форми азоту, мікроміцетів, 

азотфіксувальних та денітрифікувальних бактерій, мікроорганізмів, що гідролі-

зують фосфати, целюлозолітичних бактерій, а також активність таких процесів, 

як інтенсивність дихання, активність потенційної денітрифікації у субстраті. 

Показано залежність інтенсифікації мікробіологічних процесів від додавання 

вуглецевмісних матеріалів. 

Дисертантом зроблено висновок, що виділення активних штамів агроно-

мічно корисних бактерій та мікроміцетів для подальшого удосконалення техно-

логій компостування доцільно проводити відповідно до етапів активного розви-

тку мікроорганізмів у компостованих сумішах, а сприятливі умови для інтроду-

кції агрономічно цінних мікроорганізмів до компостованих сумішей будуть рі-

зними, залежно від функціональних особливостей мікроорганізму і поставленої 

мети. На думку автора, інтродукція мікроорганізмів до компостованих субстра-

тів у ці періоди дозволить збагатити компости корисною мікробіотою за раху-

нок їх інтенсивного розвитку. 

Розділ 4. Представлено експериментальні дані щодо скринінгу грибів ро-

ду Trichoderma, здатних здійснювати інтенсивну мінералізацію рослинних реш-

ток та інших органічних матеріалів. Автором виділено 150 ізолятів – представ-

ників вищенаведеного роду. Серед них відібрано 11 за здатністю активно руй-

нувати целюлозовмісні субстрати у порівнянні з відомим штамом 

T. harzianum F-2455. Найбільшою активністю володіє ізолят 128. Проведення 

подальших досліджень із зазначеним ізолятом показало, що це асоціація двох 

штамів мікроміцетів, які ідентифіковано як Trichoderma harzianum 128/1 і 

T. harzianum 128/2). Штами відрізняються між собою швидкістю росту, пігмен-



тацією, ферментативною активністю. Показано, що при окремому використанні 

штами проявляли меншу деструктивну здатність. 

Результати розділу свідчать, що селекціонована автором асоціація грибів 

T. harzianum 128 здатна до синтезу ферментів целюлазного комплексу, не фіто-

токсична, не зоопатогенна, проявляє антагоністичну активність щодо збудників 

захворювань сільськогосподарських культур, здатна до активного розвитку у 

компостованому субстраті та до продукування фітогормонів. 

Розділ 5. Наведено результати досліджень з оптимізації технологічних 

параметрів субстрату на основі курячого посліду. Визначено необхідну кіль-

кість інтродукованих мікроміцетів з метою забезпечення їх приживаності та 

розвиту в процесі компостування в досліджуваному органічному субстраті. Ви-

ходячи з отриманих даних, оптимальним є внесення 2% від маси сухого суб-

страту суспензії асоціації грибів T. harzianum 128 з титром 6,4 × 10
6
 КУО/мл. 

Встановлено максимальний розвиток інтродуцента, який досягається при 

внесенні асоціації T. harzianum 128 на 2-й місяць компостування і сягає напри-

кінці компостування чисельності на рівні 9 млн. КУО/г сухого компосту. 

У розділі представлено дослідження щодо впливу асоціації грибів 

T. harzianum 128 на швидкість мінералізації органічних речовин, що входять до 

складу компосту. Встановлено, що наприкінці 7-го місяця компостування суб-

страт з інтродукованою асоціацією грибів характеризується розкладом органіч-

ної речовини на рівні 98,1%. В інших варіантах, і особливо контрольному, мі-

нералізація соломи на цей час не завершується. 

Розділ 6. Містить результати трьохрічних досліджень впливу отриманих 

біоорганічних добрив на урожайність картоплі та якісні показники отриманої 

продукції. 

Результати польового досліду свідчать, що максимальна ефективність ек-

спериментального біоорганічного добрива може бути забезпечена при дотри-

манні рекомендованих доз його внесення. У зв’язку з високим вмістом фізіоло-

гічно активних сполук автор рекомендує вносити біоорганічне добриво локаль-

но та обмежено – у кількості 7 – 10 гранул на 1 бульбу при садінні бульб. 



У польових дослідах показано, що біоорганічне добриво комплексно 

впливає на ріст і розвиток рослин картоплі, зокрема на процес фотосинтезу та 

показники площі асиміляційної поверхні. Так, за використання нового біодобрива у 

листках спостерігається збільшення вмісту суми хлорофілів a і b на 45%  та збільшення 

площі асиміляційної поверхні рослин картоплі на 39,3% відносно показників конт-

ролю. 

Приріст урожайності картоплі у середньому за три роки склав 31,6 % у 

порівнянні з контролем. 

Застосування біоорганічних добрив сприяло покращенню якості продук-

ції, зокрема підвищенню вмісту крохмалю та аскорбінової кислоти у бульбах 

картоплі. 

Розділ 7. Наведено результати проведення аналізу економічної та біоене-

ргетичної ефективності застосування біоорганічного добрива, отриманого за 

розробленого способу компостування курячого посліду, у технології вирощу-

вання картоплі. Оптимізація продукційного процесу культури за рахунок вико-

ристання експериментального біоорганічного добрива є дієвим засобом підви-

щення економічної та біоенергетичної ефективності виробництва. Прибуток із 

розрахунку на 1 га зростає на 164,8 %, рівень рентабельності виробництва – на 

30,6 відсоткових пункти. Окупність удосконаленого способу виробництва ком-

посту становить 9,48 грн. додаткового прибутку на 1 грн. додаткових витрат. 

Розділ 8 містить узагальнення одержаних результатів, щодо можливості 

забезпечення керованого процесу компостування курячого посліду за дотри-

мання термінів інтродукції до субстрату активних штамів целюлозолітичних 

мікроорганізмів. 

Кожен із розділів дисертації має сформульовані висновки та наукові по-

ложення зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних 

результатів. 

Виходячи з аналізу основної частини дисертації, можна стверджувати, що 

мета дисертаційної роботи в ході досліджень досягнута, а дисертація є завер-

шеною науковою кваліфікаційною працею. 



Висновки дисертації аргументовані, сформульовані логічно і відповіда-

ють змісту роботи. 

Дискусійні положення, недоліки та побажання. При загальній позитив-

ній оцінці дисертаційної роботи виникли деякі питання та побажання: 

1. Автором указана кількість сторінок основного тексту дисертації 153, 

проте 11 таблиць займають сторінку цілком, тому мають бути вилучені. 

Отже в дисертації 143 сторінки основного тексту. 

2. У тексті дисертації автором використовуються сучасні назви елементів 

карбон і нітроген, проте в авторефераті використано застарілі назви. 

3. З рис. 1 реферату не можна зрозуміти, як співвідношення С:N впливає 

на мікроорганізми, адже не зрозуміло, що означають лінії та цифри 1, 2, 3. 

Пояснюється це лише в тексті дисертації. 

4. Крім визначення активності ферментів целюлазного комплексу, бажано 

було б дослідити наявність і активність ферментів, що беруть участь у 

руйнуванні лігніну, особливо при додаванні в субстрат соломи. 

5. Автор недостатньо уваги приділяє впливу погодних умов на ефектив-

ність отриманого добрива, адже відповідно до даних, наведених у додатку 

А та Б, вони відрізнялися у роки досліджень. 

6. У дослідженнях ефективності компосту за вирощування картоплі за-

стосовуються гранули, але  нічого не сказано про грануляцію отриманого  

експериментального біодобрива. 

7. У рекомендаціях виробництву не вказано яким чином і якою технікою 

вносити отримане добриво в ґрунт у виробничих умовах. 

8. У тексті трапляються технічні та стилістичні помилки.   

 

Проте слід наголосити, що вищезазначені запитання і зауваження не 

знижують загальну позитивну оцінку наукового рівня дисертаційної роботи. 

 

Загальний висновок 1. Дисертація є завершеною, самостійно виконаною 

здобувачем фундаментальною роботою, в якій представлено нові достовірні 

результати теоретичного та експериментального обґрунтування оптимізації  



 

 


