
Відгук
офіційного опонента

на дисертаційну роботу Логоши Ольги Володимирівни 
«Особливості симбіотичних взаємовідносин МеяогкіюЬіит сісегі з рослинами 

нуту в агроценозах Полісся та Степу України», 
представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 201 -  Агрономія (галузь знань 20 «Аграрні науки та
продовольство»)

Актуальність теми дисертації. Формування симбіотичних систем із 
бульбочковими бактеріями -  це характерна особливість бобових культур, що 
впливає на їх ріст і розвиток, а відтак є суттєвим чинником, що визначає 
продуктивність рослин. Дослідження взаємовідносин між бобовими рослинами і 
ризобіямй -  важливий напрям наукового пошуку, який розширює уявлення про 
особливості процесу взаємодії макро- та мікросимбіонтів та дозволяє визначити 
шляхи його регуляції з метою підвищення ефективності азотфіксувальних 
систем.

Однією із найдавніших і найпоширеніших зернобобових культур світу, 
яку використовують на різних континентах у продовольчих та кормових цілях, є 
нут. За поживною цінністю, ступенем збалансованості складу амінокислот, 
вмістом основних незамінних кислот -  метіоніну та триптофану -  нут має 
перевагу перед іншими бобовими культурами. Крім того, він є найбільш 
посухостійкою культурою серед бобових, а його впровадження у сівозміну дає 
змогу збагатити ґрунт азотом, а також отримати добрий попередник для всіх 
зернових.

Однак популярність нуту в Україні досить низька, що обумовлено 
наявністю широкого розмаїття як зернових, так і зернобобових культур, а також 
спричинено його низькою урожайністю порівняно до традиційних гороху та 
квасолі. В останні роки спостерігається приріст посівних площ цієї культури в 
нашій країні, що пов’язано, в першу чергу, з високою вартістю, і, відповідно, 
дохідністю на світовому ринку. Виникає потреба у запровадженні ефективних 
технологій вирощування нуту, які передбачають використання високоякісних 
інокулянтів. А це, в свою чергу, потребує селекції високопродуктивних у наших 
умовах штамів бульбочкових бактерій, комплементарних до його сучасних 
сортів.

Тому актуальність дисертаційної роботи Логоши Ольги Володимирівни, 
основна мета якої -  селекціонувати та відібрати ефективні штами МеяогкігоЬіит 
сісегі, здатні формувати ефективний симбіоз із сучасними сортами нуту в 
агроценозах Полісся та Степу України, не викликає сумніву.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, гемами.
Дисертація виконана в секторі колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів 
лабораторії фізіології мікроорганізмів ’ Інституту сільськогосподарської
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мікробіології та агропромислового виробництва НААН у відповідності з ПНД 
НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія» на 2016-2020 рр. в межах 
виконання завдань: 07.00.03.04.П Дослідити мікробно-рослинні взаємодії в 
агроекосистемах за інтродукції азотфіксувальних бактерій (ДР №0116Ш03072),
07.00. 03.10.ПШф Пошук нових штамів азотфіксувальних мікроорганізмів та 
поповнення ними фондів колекції (ДР № 0118Ш03499); 07.00.03.13.ГІШф 
Дослідити особливості формування та функціонування симбіотичної системи: 
бактерії роду МеяогЫгоЬшт -  бобові рослини (ДР № 01191Л00193);
07.00. 03.14.ПШф Дослідити властивості бактерій роду МеяогЫгоЫит -  
ефективних мікросимбіонтів рослин нуту (ДР № 0120Ш00345).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Сформульовані у дисертаційній 
роботі О.В. Логоши наукові положення, висновки і рекомендації відповідають 
вимогам до досліджень такого роду. Обґрунтованість наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, підтверджуються 
результатами досліджень, здійснених дисертанткою, і в цілому не викликають 
сумніву. Найбільш суттєві наукові результати полягають у визначенні 
особливостей симбіотичних взаємовідносин МеБогкігоЬіит сісегі з рослинами 
нуту в різних ґрунтово-кліматичних умовах, а саме: в агроценозах Полісся та 
Степу України, які, до того ж, відрізняються наявністю чи відсутністю у ґрунтах 
аборигенної популяції ризобій даної культури. Вперше показано гетерогенність 
популяції бульбочкових бактерій нуту в ґрунтах України та досліджено 
ефективність добору пар мікро- й макросимбіонтів у зоні Полісся України -  
новому регіоні вирощування нуту -  за відсутності аборигенної популяції 
М. сісегі у ґрунті. Встановлено високу специфічність бульбочкових бактерій 
нуту до сорту рослини-госгюдаря. У процесі проведення досліджень отримано 
новий штам бульбочкових бактерій М. сісегі N0-64, що є 
висококомплементарним до досліджуваних сортів, характеризується високою 
азотфіксувальною властивістю та здатністю синтезувати речовини 
фітогормональної природи: ауксини, цитокініни та гібереліни. При цьому він 
сприяє зростанню вмісту хлорофілів а і Ь в листках інокульованих рослин, 
забезпечує збільшенню вмісту азоту в насінні, масової частки білка, є стійкішим 
до обробки протруйником Вітавакс 200 ФФ, ніж штам Н-12. Інокуляція насіння 
нуту новим штамом забезпечує підвищення урожайності нуту сортів Пам’ять та 
Скарб на 17-37% відносно контролю (без інокуляції) та на 6-18 % порівняно до 
референтного штаму М. сісегі Н-12 за вирощування в Степовій (Одеська обл.) і 
Лісостеповій зонах (Кіровоградська обл.) та на Поліссі (Чернігівська обл.),
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поліпшенню якості насіння, а також зростанню економічної та біоенергетичної 
ефективності вирощування культури в зоні Полісся.

Обгрунтованою і логічною є структура дисертації, представлена вступом, 
сімома розділами з висновками до кожного, ґрунтовними загальними 
висновками, списком використаних джерел та додатками, що відповідає вимогам 
до дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора 
філософських наук. Зміст кожного розділу підпорядкований меті та поставленим 
дослідницьким завданням, а кожен структурний елемент доповнює попередній, 
-  таким чином усі частини дисертації органічно пов’язані між собою. 
Використано достатню кількість літературних джерел (182 найменування) та 
великий масив аналітичних даних.

Положення, які сформульовано в дисертації, достатньо обґрунтовані. 
Висновки, викладені в дисертаційній роботі, базуються на результатах, 
отриманих із застосуванням сучасних методів дослідження (мікробіологічні, 
біохімічні, методи світлової та електронної мікроскопії, імунологічний, 
серологічний, метод біотестів, метод високочутливої рідинної хроматографії, 
газової хроматографії, метод польових дослідів, статистичні). При цьому 
результати дисертаційного дослідження належним чином апробовані на 
науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних. Предметна 
спрямованість дисертаційного дослідження відповідає паспорту наукової 
спеціальності 201 -  Агрономія (галузь знань 20 «Аграрні науки та
продовольство»).

Таким чином, вищевикладене дає підстави стверджувати, що наукові 
положення, висновки і рекомендації дисертаційного дослідження Логоши Ольги 
Володимирівни достатньо обґрунтовані.

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів.
Достовірність одержаних дисертантом результатів досягнута завдяки 
ретельному підбору і належному застосуванню широкого спектру методів 
наукового дослідження, зокрема дослідницько-експериментальних. 
Експерименти чітко продумані й проведені з дотримання необхідних вимог, 
результати статистично опрацьовані й об’єктивно проаналізовані.

Ознайомлення зі змістом дисертації та основними публікаціями дозволяє 
визнати, що мету дослідження досягнуто. Це відображено в основних 
положеннях роботи, які сформульовані автором особисто і мають наукову 
новизну. Дисертантом вперше показано, що популяції бульбочкових бактерій 
нуту в ґрунтах України гетерогенні й включають ризобії, що розрізняються між 
собою за швидкістю росту та іншими культурально-морфологічними та 
фізіолого-біохімічними ознаками; селекціоновано новий ефективний штам
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бульбочкових бактерій М. сісегі, комплементарний до окремих сучасних сортів 
нуту української селекції; вперше вивчено в динаміці показники активності 
симбіотичної системи М. сісегі -  С. агіеИпит в умовах Полісся за відсутності в 
Грунті аборигенної популяції та встановлено, що інокуляція насіння активним 
штамом М. сісегі N0-64 сприяє досить ранньому формуванню та тривалому 
функціонуванню симбіотичного апарату; показана здатність бактерій 
М. сісегі N0-64 до активного синтезу позаклітинних ауксинів; за допомогою 
модифікованої системи імунізації кролів отримано специфічну антисироватку до 
штаму М. сісегі N0-64, вивчено серологічну спорідненість бульбочкових 
бактерій нуту та їх конкурентоздатність на початковому етапі формування 
місцевої популяції ризобій в зоні Полісся; показано, що новий ефективний штам 
М. сісегі N0-64 забезпечує підвищення показників урожаю нуту в зонах Полісся 
та Лісостепу України, за відсутності популяції ризобій цієї культури в ґрунті, та 
у зоні Степу на фоні активної аборигенної популяції.

Наукова новизна отриманих результатів забезпечує фундаментальне та 
прикладне значення представленої роботи як для агрономії, так і для споріднених 
з нею за об’єктом досліджень наукових напрямів.

Практичне значення роботи. Одержані у процесі виконання 
дисертаційної роботи результати можуть бути використані на практиці. Зокрема, 
отриманий новий штам М. сісегі N0-64 може бути перспективним біоагентом 
бактеріальних препаратів, що використовуються в агроценозах України.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 165 
сторінках друкованого тексту, з яких 139 сторінок основного тексту. Дисертація 
містить анотацію, вступ, сім розділів, висновки, список використаної літератури. 
Робота ілюстрована 35 таблицями, 18 рисунками і 5 додатками. Список 
літератури налічує 182 джерела, з яких 81 латиницею.

У Вступі окреслено актуальність роботи і доцільність дисертаційного 
дослідження. Представлено об’єкт та предмет дослідження, відповідно меті 
визначено основні завдання. Відображено наукову новизну і практичне значення 
одержаних результатів. Наведено дані про особистий внесок здобувана з 
відомостями про апробацію результатів дисертаційних досліджень та 
публікаційну активність автора.

У розділі 1 (огляд літератури) «Особливості формування та 
функціонування симбіотичної системи МеяогкігоЬіит сісегі та Сісег агіеИпит» 
розглянуто основні питання, що стосуються характеристики культури та 
особливостей її вирощування, надано характеристику бульбочкових бактерій
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нуту, представлено особливості формування симбіозу та його фітогормональну 
регуляцію і чутливість до фунгіцидів.

У другому розділі (Матеріали та методи дослідження) представлені 
основні етапи дослідження та використані методики. Наведено об’єкти, 
матеріали та умови проведення лабораторних та польових досліджень. 
Об’єктивно висвітлено всі методичні аспекти експериментальної роботи, які 
доводять компетентність дисертанта.

У розділі 3 описано результати аналітичної селекції найбільш активних 
штамів бульбочкових бактерій нуту та результати вивчення морфологічних, 
культуральних та фізіолого-біохімічних особливостей. Найефективніший штам 
N0-64 ідентифіковано та віднесено до виду М. сісегі. Отримані результати дали 
можливість депонованувати штам М. сісегі N0-64 у Депозитарії Інституту 
мікробіології і вірусології НАН України.

У Розділі 4 автором наведено результати вивчення ефективності добору 
пар мікро- та макросимбіонтів при вирощуванні нуту та виявити 
найефективніший штам М. сісегі N0-64, комплементарний до більшості 
сучасних сортів української селекції.

Розділ 5 присвячений дослідженню динаміки формування та 
функціонування симбіотичного апарату нуту в умовах Полісся. В даному розділі 
проаналізовано показники активності симбіотичної системи 
М. сісегі -  С. агіеИпит в умовах Полісся за відсутності в ґрунті аборигенної 
популяції та встановлено, що інокуляція насіння активним штамом М. сісегі N13- 
64 сприяє досить ранньому формуванню та тривалому функціонуванню 
симбіотичного апарату.

Результати дослідження фітогормональної активності штамів М. сісегі та 
їх серологічних властивостей представлені в Розділі 6. За допомогою біотестів 
та високочутливої рідинної хроматографії показана здатність бактерій 
М. сісегі N0-64 до активного синтезу позаклітинних ауксинів. Також отримано 
специфічну антисироватку до штаму М. сісегі N0-64, вивчено серологічну 
спорідненість бульбочкових бактерій нуту та їх конкурентоздатність.

Результати польових досліджень Розділу 7 засвідчили, що новий 
ефективний штам М. сісегі N0-64 забезпечує підвищення показників урожаю 
нуту в зонах Полісся та Лісостепу України, за відсутності популяції ризобій цієї 
культури в ґрунті, та у зоні Степу на фоні активної аборигенної популяції.

Висновки дисертації аргументовані, сформульовані логічно і 
відповідають змісту роботи.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 
працях. Основні наукові положення і висновки дисертації висвітлено у 15
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наукових працях, із яких 5 -  статті у фахових журналах і збірниках, 2 -  статті у 
виданнях іноземних країн Євросоюзу та ОЕС, 8 -  тези доповідей у збірках 
матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 
Кількість, обсяг і зміст друкованих праць відповідають вимогам щодо публікацій 
основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії і 
надають авторові право публічного захисту представленої роботи. Детальний 
аналіз рукопису дисертації та публікацій дає підстави констатувати, що основні 
положення дисертації в повному обсязі викладені у опублікованих працях.

Серед 15 наукових праць 5 висвітлюють основні результати третього 
розділу, 5 -  четвертого розділу, 2 -  п’ятого розділу, 2 -  шостого розділу, 6 -  
сьомого розділу.

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. Обсяг 
і зміст дисертації доводять, що робота є самостійним, виконаним на високому 
науковому рівні, дослідженням автора, в якому представлені власні ідеї й наукові 
напрацювання. Ідеї, положення та припущення інших науковців використані 
здобувачем тільки для підтвердження власних і мають відповідні посилання.

Дисертантом здійснено інформаційний пошук та проаналізовано 
літературні джерела за обраною темою, визначено мету та завдання дослідження, 
розроблено схеми експериментів, підібрано методики та виконано відповідні 
лабораторні, вегетаційні та польові досліди, проаналізовано результати, 
здійснено їх статистичну обробку, узагальнення, формулювання основних 
положень та висновків, підготовлено матеріали для публікації.

Під час ознайомлення з представленою дисертаційною роботою та 
науковими публікаціями, у яких висвітлені основні наукові результати 
дисертації, не виявлено порушення академічної доброчесності (академічного 
плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації).

Відповідність дисертації вимогам, передбаченим пунктами 10-12 Порядку 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019
р. № 167

Представлена дисертаційна робота відповідає вимогам, передбаченим 
пунктами 10-12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 
березня 2019 р. № 167. Вона подана у вигляді спеціально підготовленої 
кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, виконана здобувачем 
особисто, містить наукові положення, нові науково обґрунтовані теоретичні і 
експериментальні результати проведених' здобувачем досліджень, що мають
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істотне значення для галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» та 
підтверджені документами, які засвідчують проведення таких досліджень. 
Дисертація засвідчує особистий внесок здобувана в науку та характеризується 
єдністю змісту. Основні наукові результати дисертації висвітлені належним 
чином у наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації та 
містять обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети 
статті (поставленого завдання) та висновків.

Недоліки дисертації стосовно змісту та оформлення. Відзначаючи 
позитивні сторони дисертаційного дослідження Логоші Ольги Володимирівни, 
висловимо деякі зауваження.

1. У розділі 1.6 «Фітогормональна регуляція формування симбіозу» 
висвітлено сучасний стан досліджень стосовно ролі ауксинів, цитокінінів та 
гіберелінів у даному процесі. Очевидно, доцільно було б згадати тут і про інші 
основні фітогормони, зокрема, абсцизову кислоту, етилен, брасиностероїди, 
жасмонову та саліцилову кислоти, та їх внесок у регуляцію онтогенезу кореневих 
бульбочок, зокрема, процесів їх ініціації та розвитку.

2. При аналізі результатів досліджень стосовно впливу інокуляції 
насіння нуту штамами М. сісегі на продуктивність та врожайність рослин (розділ 
7.1, ст. 121) автор пише, що «...штам... сприяв також підвищенню інтенсивності 
процесу фотосинтезу рослин нуту, про що свідчить зростання вмісту хлорофілу 
а і b в листках інокульованих рослин». Зауважимо, що це не зовсім коректне 
твердження. Оскільки інтенсивність фотосинтезу в роботі не вивчалася і такі дані 
не представлені, слід було б написати, що на фоні використання штаму 
відзначено підвищення вмісту хлорофілів, що, в свою чергу, може свідчити про 
інтенсифікацію фотосинтезу.

3. У розділі 5. у табл. 5.1 і на рис. 5.8 представлено показник «суха 
вегетативна маса рослин». Зважаючи на те, що в цьому ж розділі розглядається 
показник сухої маси коренів, очевидно, що дисертант під вегетативною масою 
розуміє надземну масу рослин? Вважаємо, що доцільно було б уживати термін 
«надземна маса рослин», особливо зважаючи на те, що у фазу дозрівання бобів 
сформовані не лише вегетативні, але й генеративні органи.

4. Табл. 3.2 має назву «Симбіотична активність аборигенної популяції 
бульбочкових бактерій нуту...», при цьому в ній представлено лише показники 
кількості бульбочок та їх маси. Вважаємо, що вживання терміну «вірулентність» 
або «нодуляційна активність» було б більш коректним.

5. Зазначимо, що використання уніфікованих термінів полегшує 
сприйняття матеріалу і робить його доступнішим для кола читачів, що не є 
спеціалістами з певних досліджуваних питань. Водночас у представленій
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дисертаційній роботі зустрічається «подвійна» термінологія: інтенсивнорослі та 
швидкорослі ризобії, індоліл-3-оцтова кислота та індол-3-оцтова кислота.

6. У дисертаційній роботі зустрічаються неправильні посилання на 
таблиці та рисунок. Так, на ст. 64 (передостанній абзац) йде мова про масу та 
кількість бульбочок, але автор посилається на табл. 3.1, тоді як має бути табл. 
3.2. На ст. 76 є посилання на рис. 3.4, тоді як рисунок під таким номером у 
дисертації відсутній (очевидно, мова про рис. 3.6). На ст. 117 - посилання на 
таблицю 4.6, якої немає (очевидно, малась на увазі табл. 6.3).

7. У таблиці 3.3 використано «% до позитивного контролю», але в самій 
таблиці не вказано, що було позитивним контролем, лише в тексті.

8. У табл. 6.1 «Кількісний вміст позаклітинних ауксинів...» окрім 
ауксинів представлено й колонку «АБК», що не належить до даного класу 
фітогормонів.

9. У таблицях 7.1 і 7.6 та на рисунку 4.2 -  помилка стосовно одиниць 
вимірювання нітрогеназної активності. Вказано «нмоль СгНг/рослину х год» 
замість «нмоль СгНфрослину х год».

10. У тексті дисертаційної роботи зустрічаються граматичні та 
друкарські помилки (наприклад «аСтрагувальну здатність тканин» (ст. 43), 
«полИміксин Б» (ст. 52), «вермікуліт» (ст. 65-66), «бульОбочок» (ст. 69), 
«більбочкові бактерії», «крОпнонасіннЯго сорту»(ст. 124), пропущені слова у 
реченнях (наприклад, «які характеризуються помірною швидкістю на бобовому 
агарі» (ст. 116, пропущено слово «росту»), «даний процес відіграє важливу роль 
... та сприяє поліпшенню екологічного середовища» (ст. 118, пропущено слово 
«стану»)), невдалі вирази (наприклад, «Економічна та енергетична ефективність 
застосування.... є більш ефективною» (ст. 138)).

Разом із тим вказані зауваження носять характер побажань і не впливають 
на загальну позитивну оцінку роботи.

Підсумовуючи викладене, слід відзначити, що дисертаційна робота 
Логоші Ольги Володимирівни є самостійним і структурно завершеним 
актуальним дослідженням науково-прикладного типу, що характеризується 
єдністю змісту, має науково-теоретичну та практичну цінність та свідчить про 
належний професійний рівень автора. Дисертаційна робота «Особливості 
симбіотичних взаємовідносин МезогкігоЬіит сісегі з рослинами нуту в 
агроценозах Полісся та Степу України» заслуговує позитивної оцінки, відповідає 
вимогам, передбаченим пунктами 10-12 Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167, а її автор -  Логоша Ольга
Володимирівна заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за
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спеціальністю 201 -  Агрономія (галузь знань 20 «Аграрні науки та
продовольство»)
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