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Актуальність теми дисертації. Інтродукція ґрунтових 

мікроорганізмів, зокрема симбіотичних азотофіксувальних бактерій у 

агроценози, дає змогу не тільки поліпшити азотне живлення рослин завдяки 

фіксації атмосферного азоту і підвищення коефіцієнта використання 

мінерального азоту ґрунту, а й забезпечує різнобічний позитивний вплив 

мікроорганізмів на рослину (синтез біологічно активних речовин, 

фітогормонів, стимуляцію росту і розвитку кореневої системи, бічних 

коренів та кореневих волосків). Вступаючи в тісні взаємодії з 

мікроорганізмами-азотфіксаторами рослини розширюють свої екологічні 

можливості та набувають нових метаболічних функцій, а також підвищується 

їх стійкість до фітопатогенів та адаптація до стресових умов довкілля.  

Згідно сучасних уявлень, бобово-ризобіальний симбіоз є результатом 

комплементації двох геномів: макро-та мікросимбіонтів. В цьому зв’язку, 

рівень симбіотичної азотфіксації та урожайність бобових культур можливо 

підвищувати за рахунок ретельного добору сорту рослин та штамів 

бульбочкових бактерій. На сьогодні селекція ефективних ризобій бобових 

рослин та вивчення особливостей формування і функціонування 

симбіотичної системи «мікроорганізм-рослина» в різних ґрунтово-

кліматичних регіонах України актуальний напрям.   

Особливого значення набувають питання вивчення особливостей 

симбіотичних взаємовідносин бульбочкових бактерій Mesorhizobium ciceri з 

рослинами нуту (Cicer arietinum) в агроценозах Полісся та Степу України, 

яким присвячена дана дисертаційна робота. Автором всебічно висвітлено 

дослідження з селекційного відбору високоефективних штамів, а саме: 

відібрано новий штам M. cicerі ND-64, який сприяє ранньому формуванню та 

тривалому функціонуванню симбіотичного апарату нуту різних сортів 



вітчизняної селекції, активно синтезує фітогормональні речовини та сприяє 

підвищенню продуктивності, урожайності та якості насіння нуту.   

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

Дисертаційну роботу виконано в  лабораторії фізіології мікроорганізмів, 

секторі колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 

НААН згідно з ПНД НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія» на 

2016–2020 рр. та завдань: 07.00.03.04.П «Дослідити мікробно-рослинні 

взаємодії в агроекосистемах за інтродукції азотфіксувальних бактерій», 

номер державної реєстрації 0116U003072;, 07.00.03.10.ПШф «Пошук нових 

штамів азотфіксувальних мікроорганізмів та поповнення ними фондів 

колекції», номер державної реєстрації 0118U003499; 07.00.03.13.ПШф 

«Дослідити особливості формування та функціонування симбіотичної 

системи: бактерії роду Mesorhizobium – бобові рослини», номер державної 

реєстрації 0119U100193; 07.00.03.14.ПШф «Дослідити властивості бактерій 

роду Mesorhizobium – ефективних мікросимбіонтів рослин нуту», номер 

державної реєстрації 0120U100345. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків, пропозицій (рекомендацій) виробництву. Наукові положення 

висновки, які викладені у дисертаційній роботі Логоши О.В., є вірогідними, 

обґрунтовані результатами власних досліджень та характеризуються 

вираженою науковою новизною. Експериментальні дослідження виконано на 

високому науково-методичному рівні, а достовірність даних підтверджено 

достатньою кількістю матеріалу з використанням мікробіологічних, 

біохімічних, імунологічних, серологічних методів, а також високочутливої 

рідинної хроматографії, газової хроматографії та методів польових, 

статистичних досліджень.  

Селекціоновано новий ефективний штам бульбочкових бактерій 

M. ciceri, комплементарний до сучасних сортів нуту української селекції 

(Скарб, Адмірал, Одисей, Буджак, Тріумф, Пам'ять). Новий штам 

бульбочкових бактерій M. cicerі ND-64 ‒ перспективний біоагент 

бактеріальних препаратів. Штам депонований у Депозитарії Інституту 



мікробіології і вірусології НАН України за реєстраційним номером M. ciceri 

В-7835.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертантом вперше показано, що популяції бульбочкових бактерій нуту в 

ґрунтах України гетерогенні й включають ризобії, які мають особливості за 

комплексом культурально-морфологічних та фізіолого-біохімічних ознак.  

Автором селекціоновано новий ефективний штам бульбочкових 

бактерій M. ciceri, комплементарний до сучасних сортів нуту української 

селекції (Скарб, Адмірал, Одисей, Буджак, Тріумф, Пам'ять).  

Вперше вивчено в динаміці показники активності симбіотичної 

системи «M. ciceri – C. arietinum» в умовах Полісся за відсутності в ґрунті 

аборигенної популяції. Встановлено, що інокуляція насіння активним 

штамом M. ciceri ND-64 сприяє досить ранньому формуванню симбіотичного 

апарату (10-14 доба) та його тривалому функціонуванню (73 доби).  

В роботі показана здатність бактерій M. ciceri ND-64 до активного 

синтезу позаклітинних ауксинів (індол-3-оцтової кислоти, індол-3-оцтової 

кислоти гідразиду, індол-3-масляної кислоти та індол-3-карбінолу). За 

допомогою модифікованої схеми імунізації кролів отримано специфічну 

антисироватку до штаму M. ciceri ND-64. Вперше вивчено серологічну 

спорідненість бульбочкових бактерій нуту та їх конкурентоздатність на 

початковому етапі формування місцевої популяції ризобій в зоні Полісся. 

Показано, що новий ефективний штам M. ciceri ND-64 здатний забезпечити 

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.  

Практичне значення одержаних результатів. Новий штам 

бульбочкових бактерій M. cicerі ND-64 є перспективним біоагентом з точки 

зору технології отримання бактеріальних препаратів для рослинництва. 

Штам депонований у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології НАН 

України за реєстраційним номером M. cicerі В-7835. Інокуляція насіння нуту 

даним штамом сприяє збільшенню показників урожайності нуту сортів 

Пам'ять та Скарб на 17,0-37,0% відносно контролю (без інокуляції) та на 6,0-



18,0% порівняно до референтного штаму M. cicerі Н-12 за вирощування в 

Степовій (Одеська обл.), Лісостеповій зоні (Кіровоградська обл.) та на 

Поліссі (Чернігівська обл.), поліпшенню якості насіння, а також підвищенню 

економічної та біоенергетичної ефективності вирощування культури в зоні 

Полісся України.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою на 165 сторінках друкованого тексту (з них 139 сторінок 

основного тексту) і складається із вступу, 7 розділів, висновків, списку 

використаної літератури, додатків (А-Д). Робота ілюстрована 35 таблицями, 

18 рисунками і 5 додатками. Список літератури налічує 182 джерела, з яких 

81 латиницею.  

У Вступі окреслено актуальність тематики досліджень, сформульовано 

мета роботи, об’єкт та предмет дослідження, що корелюють з назвою роботи 

та сформовано відповідні завдання. Відображено наукову новизну та 

практичну цінність одержаних результатів. Наведено дані про особистий 

внесок здобувача з відомостями про апробацію результатів дисертаційних 

досліджень та публікаційну активність автора.  

У розділі 1 (огляд літератури) «Особливості формування та 

функціонування симбіотичної системи «Mesorhizobium ciceri – Cicer 

arietinum» представлено ботанічну характеристику та біологічні особливості 

нуту, агротехнічні питання його вирощування. Розглядаються аспекти 

формування симбіозу між рослинами нуту та бульбочковими бактеріями, 

специфічність ризобій нуту та їх характеристика. Наведено молекулярно-

генетичні основи та фітогормональна регуляція формування симбіозу. 

Аналізуються дані з вивчення серологічних ознак мікросимбіонтів, що 

перспективно в плані серологічного типування та досліджень 

конкурентоспроможності ефективних штамів у різних ґрунтово-кліматичних 

умовах. Окреслено проблемн питання щодо впливу фунгіцидів на 

формування симбіотичних зв’язків в агроценозі на прикладі системи «M. 

ciceri – Cicer arietinum».  

Другий розділ (Матеріали та методи дослідження) містить дані про 

проведення польових досліджень за період 2017-2019 рр. на базі дослідних 



площ ІСМАВ НААН та Селекційно-генетичного інституту-Національного 

центру насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ-НЦНС).   

Зазначено відомості про використані у роботі референтні штами M. 

ciceri Н-12, M. ciceri Н-18, M. ciceri НС-6, M. ciceri 065, M. ciceri 522 (з 

відповідними посиланнями), які зберігаються в Колекції корисних 

мікроорганізмів ІСМАВ НААН. Є відомості про нові штами бульбочкових 

бактерій нуту роду Mesorhizobium, які виділені автором у 2016 р. з бульбочок 

рослин нуту, вирощених на полях СГІ-НЦНС (Одеська область) та Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН (Львівська область) 

(ІСГКР НААН). В роботі використано сорти нуту (C. arietinum) ‒ Скарб, 

Адмірал, Одисей, Буджак, Тріумф, Пам'ять (СГІ НЦНС).   

Дисертантом описано метод виділення ізолятів ризобій та методика 

постановки вегетаційних дослідів для визначення нодулюючої здатності 

ізолятів бактерій. Для ідентифікації бульбочкових бактерій авторка 

використовувала визначник Берджі, алгоритм щодо класичних тестів 

визначення культурально-морфологічних, фізіолого-біохімічних 

властивостей бактерій (загальноприйняті мікробіологічні, біохімічні методи). 

Вивчення антибіотикорезистентності штамів проведено диско-дифузійним 

методом. Нітрогеназну активність бульбочок визначено ацетиленовим 

методом.  

В розділі 2 інформативно описано схеми польових дослідів, які 

проводились у Чернігівській та Одеській областях. Є підрозділ про ґрунтово-

кліматичні умови проведення польових дослідів.  

Представлено інформацію щодо визначення масової частки хлорофілів 

а і b за допомогою спектрометричного методу. Ґрунтовно описано длок 

методичної частини з визначення здатності ризобій нуту продукувати 

біологічно активні речовини (як за допомогою біотестів, так і відомих 

методів визначення фітогормонів, інгібіторів росту, дефоліантів і гербіцидів).  

Аналіз кількісного вмісту позаклітинних фітогормонів, що синтезуються 

мікроорганізмами M. ciceri проведено дисертанткою за методом 

високоефективної рідинної хроматографії.  



За методичними рекомендаціями досліджень бульбочкових бактерій 

отримано поліклональні імунні О-антисироватки до штаму M. ciceri ND-64 та 

представлено в розділі схему імунізації кролів дослідним штамом, за 

допомогою якої одержано високоактивну антисироватку біоагента з титром у 

гомологічних реакціях аглютинації 1:10000. Зазначено, що 

конкурентоспроможність нового штаму M. cicerі ND-64 вивчено в умовах 

польового досліду та визначено за допомогою реакції аглютинації.  

В даному розлілі є посилання на визначення вмісту азоту та білку в 

насінні нуту (титриметричний метод за К’єльдалем) на базі лабораторії 

агрохімічних, токсиколого-радіологічних досліджень екологічної безпеки 

ґрунтів та якості продукції Львівської філії ДУ «Держгрунтохорона» за 

ДСТУ 7169:2010.  

Авторкою досліджено сумісність ризобій з хімічними протруйниками 

насіння за існуючими рекомендаціями та методиками ряду авторів: 

Vincent J.M. (1970), Curley R.L., Burton J.C. (1975), Kunal, Sharma P.(2012), 

Трибель С.О. (2001).  

Завершують розділ 2 відомості про методичну складову з економічних 

розрахунків основних показників ефективності (зокрема, собівартості 

одиниці продукції, прибутку, рівня рентабельності виробництва, окупності 

додаткових витрат). В процесі обчислення витрат, пов’язаних із 

застосуванням мікробних препаратів, враховано зміну як тих показників, що 

безпосередньо пов’язані із інокуляцією (прямі витрати: вартість препарату, 

витрати на проведення бактеризації, витрати на транспортування 

додаткового урожаю тощо), так і зміну накладних витрат, які при 

калькулюванні собівартості продукції розподіляють пропорційно прямим. 

Розраховано повну собівартість продукції. Як зазначає дисертант, 

застосування такого методологічного і методичного підходу дещо підвищує 

розрахунковий рівень витрат на застосування препаратів, але, в той же час, 

сприяє більш об’єктивній оцінці економічної ефективності досліджуваних 

агрозаходів. Наведено посилання на розрахунки основних показників 

енергетичної ефективності застосування досліджуваних засобів інокуляції 

насіння нуту, згідно методик біоенергетичної оцінки. В роботі використано 



методи математичної статистики, комп’ютерна програма Statistica 6.0, 

ANOVA1.  

Розділ 3 (Аналітична селекція штамів роду Mesorhizobium – 

високоефективних мікросимбіонтів рослин нуту) містить експериментальні 

матеріали автора з селекційного відбору штамів, виділених з бульбочок 

рослин нуту сучасних сортів. Блок пошукових досліджень з різних районів 

вирощування (Лісостепова зона, Львівська область; Степова зона, Одеська 

область). Дисертанткою відібрано 31 ізолят бактерій, культурально-

морфологічні властивості яких відповідали характеристикам бактерій роду 

Mesorhizobium. В умовах вегетаційних дослідів на стерильному вермікуліті 

досліджено вплив інокуляції насіння нуту різних сортів суспензіями 

бактерій, що були виділені з бульбочок різних сортів на приріст кількості 

бульбочок та вегетативної маси рослин (позитивний контроль референтний 

штам M. сiceri Н-12). Показано, що бактеризація насіння 20-ма 

досліджуваними штамами сприяє підвищенню сухої вегетативної маси на 

1,6-19,7%. Найбільшу прибавку даного показника забезпечувала інокуляція 

насіння бактеріальною суспензією ND-64 порівняно з референтним штамом. 

Отже, за результатами серії вегетаційних дослідів для кожного з 

досліджуваних сортів нуту автором відібрано найефективніший штам–

мікросимбіонт, виділений з бульбочок саме цього сорту, з метою створення 

комплементарних пар.  

У вегетаційному досліді (стерильний вермікуліт, сорт нуту Пам’ять) 

показано, що найефективніший симбіоз формувався за інокуляції насіння 

нуту бактеріальною суспензією Mesorhizobium sp. ND-64, що сприяло 

формуванню на коренях нуту бульбочок на 82,0% більше ніж в позитивному 

контролі. Крім цього, зафіксовано збільшення висоти рослин на 8,0 і 18,0%, 

сухої вегетативної маси – на 18,0 і 23,0%, сухої маси коренів рослин – на 26,0 

і 63,0% відносно абсолютного та позитивного контролю. В результаті 

пошукових досліджень з бульбочок нуту 6 сортів, що вирощувалися в різних 

ґрунтово-кліматичних зонах України, виділено 69 ізолятів бактерій. 28 

ізолятів з 31 досліджуваного характеризувались нодулюючою здатністю. Для 

подальших досліджень авторкою дисертації відібрано 14 ізолятів, що 



сприяли значному підвищенню показників симбіотичної активності 

(інокуляція новими ізолятами ризобій сприяла утворенню бульбочок, 

кількість яких на 4,0-82,0% перевищувала дані показники позитивного 

контролю).   

У підрозділі 3.2 дана характеристика морфолого-культуральних та 

фізіолого-біохімічних властивостей нових штамів ризобій нуту. За 

культуральними ознаками (швидкість росту на поживних середовищах), 

електронно-мікроскопічним аналізом (морфологія клітин), фізіолого-

біохімічними тестами (тест-реакція пептонізації лакмусового молока) 20 

мікросимбіонтів нуту відповідали характеристикам роду Mesorhizobium.  

При вивченні властивостей штаму Mesorhizobium sp. NZ-11, 

виділеного з бульбочок нуту сорту Тріумф (Лісостепова зона), встановлено 

найбільший приріст кількості бульбочок відносно позитивного контролю та 

інших штамів, виділених з цієї ж зони. Штам Mesorhizobium sp. NZ-11 

відрізнявся від інших культур за швидкістю росту на бобовому агарі, 

характером росту на МПА, молоці з лакмусом.  

В серії лабораторних дослідів показано, що культури бактерій 

Mesorhizobium sp. активно ростуть на діагностичному середовищі Козера, 

засвоюють L-арабінозу, рамнозу, мальтозу, сахарозу, глюкозу, ксилолу, 

лактозу, продукуючи кислоту. За здатністю асимілювати різні джерела 

вуглецю швидкорослий штам Mesorhizobium sp. NZ-11 відрізняється від 

референтних та нових штамів Mesorhizobium sp. ND-64, Mesorhizobium sp. 

ND-101, які характеризуються помірною швидкістю росту.  

Показано, що засвоєння сполук азоту є певною мірою індивідуальною 

штамовою ознакою. Референтні штами M. cicerі та нові ізоляти 

Mesorhizobium sp. як джерело азоту використовують амонійні, нітратні, 

амідні солі. Штами Mesorhizobium sp. ND-64 та Mesorhizobium sp. ND-101 

найкраще ростуть на середовищі з амонієм молібденокислим та амонієм 

сірчанокислим, а ризобії Mesorhizobium sp. NZ-11 краще ростуть на 

середовищі з амонієм фосфорнокислим та молібденокислим.  

При вивченні чутливості до антибіотиків референтних штамів M. cicerі 

Н-12, M. cicerі 522 та нових Mesorhizobium sp. ND-64 і Mesorhizobium sp. ND-



101 встановлено, що всі досліджувані культури проявляють найбільшу 

чутливість до тетрацикліну (зони затримки росту штамів 4,7-5,8 см). Нові 

ізоляти та референтні штами виявилися резистентними до дії таких 

антибіотиків як: канаміцин, еритроміцин, нілідіксова кислота, а референтні 

штами M. cicerі Н-12 та M. cicerі 522 – ще і до стрептоміцину. Значний 

бактерицидний вплив відмічено дослідником при застосуванні дисків з 

цефтриоксаном.  

Таким чином, за даним розділом дисертації вперше встановлено, що 

популяції бульбочкових бактерій нуту, в ґрунтах України гетерогенні. Ризобії 

нуту розрізняються між собою за швидкістю росту та іншими 

морфологічними, фізіолого-біохімічними та симбіотичними властивостями. 

Показано, що швидкорослий штам Mesorhizobium sp. NZ-11, здатний 

утворювати бульбочки на коренях нуту у більшій кількості ніж в 

позитивному контролі, відрізняється за фізіолого-біохімічними 

характеристиками від референтних та нових штамів з помірною швидкістю 

росту. Як завершуючий результат розділу 3, селекціоновано нові ефективні 

штами Mesorhizobium sp. ND-64 та Mesorhizobium sp. ND-101, виділені з 

бульбочок нуту сортів Пам'ять та Скарб, що вирощувались на полях з 

активною місцевою популяцією. Дослідження їх культурально-

морфологічних і фізіолого-біохімічних властивостей дозволило 

ідентифікувати дані штами як Mesorhizobium cicerі.  

Розділ 4 містить результативні дані щодо підвищення ефективності 

симбіозу «M. cicerі – C. arietinum» шляхом добору макро- і мікросимбіонтів 

за вирощування в зонах Степу та Полісся України.  

В умовах польового досліду в південному регіоні України на 

чорноземі південному у фазу цвітіння було визначено кількість бульбочок, їх 

маса та нітрогеназна активність. Так, в роботі показано, що за інокуляції 

насіння нуту сорту Скарб бактеріальною суспензією штаму M. cicerі ND-101, 

виділеного з кореневих бульбочок цього сорту, відбувалось збільшення 

кількості бульбочок на 5,6%, маси бульбочок – на 13,3%, а нітрогеназна 

активність – на 23,0% відносно контролю. Бактеризація насіння нуту сорту 

Адмірал штамом Mesorhizobium sp. ND-25, виділеним з кореневих бульбочок 



цього ж сорту, сприяла незначному збільшенню кількості бульбочок (маса 

бульбочок зростала на 17,3%, нітрогеназна активність в 2,4 разів на 

порівняно з контролем).  

Аналогічний блок досліджень за інокуляцією насіння нуту сорту 

Одисей бактеріальною суспензією штаму Mesorhizobium sp. ND-3, виділеного 

з кореневих бульбочок цього ж сорту, продемонстрував позитивний ефект, 

збільшення кількості бульбочок на 13,6%, маси бульбочок – на 17,3%, 

нітрогеназна активність була вищою в 2,7 разів порівняно з референтним 

штамом M. ciceri Н-12.  

Позитивна динаміка виявилася і для штамів Mesorhizobium sp. ND-46 

(сорт Буджак), Mesorhizobium sp. ND-50 та Mesorhizobium sp. NZ-11 (сорт 

Тріумф). Найкращим мікросимбіонтом для нуту всіх досліджуваних сортів 

виявився новий штам M. ciceri ND-64, виділений з бульбочок нуту сорту 

Пам'ять, вирощеного в Степовій зоні. Інокуляція бактеріальною суспензією 

даного штаму спряла достовірному збільшенню кількості бульбочок на 5,0 – 

44,0%, збільшенню маси бульбочок на 10,0 – 67,0% та нітрогеназної 

активності на 2,0 – 150,0% у порівнянні з позитивним контролем (інокуляція 

референтним штамом M. ciceri Н-12).  

За результатами польових дослідів показано, що штам M. cicerі ND-64 

характеризується здатністю до формування активного симбіозу з рослинами 

нуту всіх досліджуваних сортів, що відрізняються за розміром та формою 

насіння, типом куща та середньою висотою. А ефективний симбіоз 

формується за вирощування рослин нуту як на фоні активної місцевої 

популяції ризобій даної культури, так і за відсутності популяції M. cicerі в 

ґрунті. Симбіотичні показники за обробки насіння штамом M. cicerі ND-64 

перевищують ці значення у варіантах з інокуляцією референтним штамом M. 

cicerі Н-12 та штамами, виділеними з бульбочок кожного досліджуваного 

сорту. 

У розділі 5 дисертантка досліджувала динаміку формування та 

функціонування симбіозу M. ciceri – С. arietinum та активність, ефективність 

нового штаму M. ciceri ND-64. Актуальність проведених досліджень 

обумовлена відсутністю подібних даних щодо показників симбіотичної 



активності в різні фази онтогенезу рослин, що вирощується на полях, де 

тільки починає формуватися місцева аборигенна популяція ризобій. 

Показано, що інокуляція насіння штамом M. cicerі ND-64 сприяє тривалому 

ефективному функціонуванню симбіозу.  

Протягом вегетації показники кількості та маси бульбочок були 

вищими за показники контролю в 2,1-47,5 разів та позитивного контролю в 

1,2-5 разів. За інокуляції активним штамом M. ciceri ND-64 на коренях нуту 

бульбочки формуються уже на 10-14 добу після сходів. У зоні Полісся 

України за інокуляції насіння нуту активним штамом M. ciceri ND-64 

кількість бульбочок змінюється від 10 до 43 од./рослину, їх маса 

збільшується з 0,09 до 1,06 г/рослину протягом онтогенезу рослин нуту. 

Найвищі симбіотичні показники зафіксовано на початку бобоутворення 

(кількість бульбочок складала 43±1 одиниць/рослину, їх маса – 1060±106 

мг/рослину та нітрогеназна активність – 3597±74 нмоль етилену/рослину на 

годину). У контрольному варіанті, а також за інокуляції насіння виробничим 

штамом M. cicerі Н-12 максимальних значень симбіотичні показники 

набували дещо пізніше (у кінці фази бобоутворення. Отже, доведено, що 

штам M. cicerі ND-64 є активним мікросимбіонтом нуту, який забезпечує 

досить раннє формування ефективного симбіозу з рослинами нуту, він 

активно функціонує протягом всього періоду онтогенезу рослин.  

У розділі 6 (Властивості бактерій M. cicerі – ефективних 

мікросимбіонтів рослин нуту) за допомогою біотестів на колеоптилях 

пшениці, сім’ядолях огірка та мезокотилях кукурудзи вивчено спроможність 

бактерій M. cicerі до синтезу фітогормонів (ауксинів, гіберелінів та 

цитокінінів). Продемонстровано найвищу ауксинову, цитокінінову та 

гіберелінову активності для нового штам M. cicerі ND-64. Так, за обробки 

суспензією бактерій (концентрація 1:1000) спостерігали найвищий приріст 

колеоптилей (на 20,0%), і приріст маси сімя’долей огірка (на 50,0%), 

збільшення довжини мезокотилів за концентрації 1:500 ‒ 23,0%. У 

культуральній рідині штаму M. сicerі ND-64 виявлено речовини ауксинової 

природи (ІОК, індол-3-оцтову кислоту гідразид, індол-3-масляну кислоту та 

індол-3-карбінол) загальною концентрацією 29,59 мкг/г АСБ.   



Дисертанткою отримано специфічну антисироватку до штаму M. 

cicerі ND-64 та досліджено конкурентоспроможність ризобій нуту в умовах 

польового досліду. В результаті дослідження серологічної спорідненості 

бульбочкових бактерій нуту показано, що штами M. ciceri ND-64, M. ciceri Н-

101 та Mesorhizobium sp. ND-601, виділені з бульбочок нуту сортів Скарб та 

Пам'ять, є серологічно спорідненими до штаму M. ciceri ND-64. Встановлено, 

що у варіанті з інокуляцією штамом M. ciceri ND-64 100% бульбочок було 

утворено представниками даної серогрупи. Доведено, що новий штам M. 

ciceri ND-64 характеризується високою вірулентністю, конкурентоздатністю, 

азотфіксувальною активністю та здатністю до інтенсивного синтезу 

біологічно активних речовин, що в свою чергу обумовлює формування 

високоефективної симбіотичної системи M. ciceri з рослинами нуту.  

Розділ 7 має назву «Ефективність бактеризації насіння нуту штамами 

M. сiceri за вирощування в агроценозах Полісся та Степу України» та містить 

матеріали щодо впливу інокуляції насіння нуту штамами M. ciceri на 

продуктивність та врожайність культури, а також впливу протруйників 

насіння на життєздатність бульбочкових бактерій.  

В розділі зазначено, що в зоні Полісся на дослідному полі Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 

НААН, в ґрунті якого відсутня аборигенна популяція ризобій нуту, протягом 

трьох років досліджень спостерігали найвищі симбіотичні показники за 

інокуляції насіння сорту Пам'ять штамом M. cicerі ND-64. В результаті 

проведених експериментів встановлено, що в середньому за три роки 

кількість бульбочок зростала в 1,4 разів, маса – в 1,6 разів і нітрогеназна 

активність – в 1,8 разів відносно позитивного контролю (інокуляція M. cicerі 

Н-12).  

Показано, що штам M. cicerі ND-64, який забезпечував найвищі 

прибавки показників нітрогенозної активності бульбочок, сприяв також 

підвищенню інтенсивності процесу фотосинтезу рослин нуту, про що 

свідчить зростання вмісту хлорофілу а і b в листках інокульованих рослин. 

Вміст хлорофілу а зростав за інокуляції досліджуваним штамом на 7,0%, 

хлорофілу b – в 3,2 рази відносно варіанту з інокуляцією виробничим 



штамом. Новий штам M. cicerі ND-64 сприяв збільшенню загального вмісту 

хлорофілів в листі відносно контролю на 42,0%.  

В умовах польових дослідів показано, що інокуляція насіння нуту 

бактеріальною суспензією високоефективного штаму M. сicerі ND-64 сприяє 

істотному підвищенню врожайності даної культури в зоні Полісся України на 

27% (сорт Пам'ять) і 37% (сорт Скарб) та в зоні Степу України на 17% (сорт 

Пам'ять) і 33% (сорт Скарб) відносно абсолютного контролю. Таким чином, 

бактеризація насіння нуту крупнонасінного сорту Скарб і середньонасінного 

сорту Пам’ять суспензією M. cicerі ND-64 забезпечувала значне підвищення 

показників кількості зерен з рослини (на 19,0-120,0%), маси зерен з рослини 

(на 13,0-44,0%) та зростання врожайності культури (на 17,2-37,5%) за 

вирощування нуту в Степовій, Лісостеповій зоні та на Поліссі як за наявності 

в ґрунті активної популяції ризобій даної культури, так і за її відсутності.   

В даному розділі розміщено експериментальні дані, які показують, що 

бактерії M. cicerі ND-64 є більш стійкими до діючих речовин протруйнику 

Вітавакс 200 ФФ ніж M. cicerі Н-12. Найбільшу кількість життєздатних 

клітин M. cicerі ND-64 виявлено на насінні, протруєному Вітаваксом 200 ФФ 

за 28 діб до інокуляції (2,2·10
6 

клітин/насінину). Показано, що проведення 

протруєння насіння за 1-3 тижня до інокуляції, негативно впливає на 

життєздатність бульбочкових бактерій M. cicerі.  

Економічна та енергетична оцінка ефективності застосування 

передпосівної бактеризації M. cicerі ND-64 при вирощуванні нуту в зоні 

Полісся показала, що за усіма показниками є більш ефективною (у 

порівнянні з інокуляцією M. cicerі Н-12 та контрольного варіанту). 

Встановлено, що застосування для інокуляції насіння штаму M. cicerі ND-64 

дозволяє знизити собівартість продукції та отримати прибуток у розмірі 

10795 грн, а окупність кожної гривні додаткових витрат, пов’язаних із 

застосуванням M. cicerі ND-64 додатковим прибутком становить 30 грн 88 

коп.  

Повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою 

дисертації. Основні положення дисертації висвітлено у 15 наукових працях, 

з яких 5 – статті у фахових журналах і збірниках, 2 – статті у виданнях 



іноземних країн Євросоюзу та ОЕС, 8 – тез доповідей у збірках матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Опубліковані праці висвітлюють отримані експериментальні дані та 

висновки дисертації.   

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. У 

дисертаційній роботі О.В. Логоши відсутні порушення академічної 

доброчесності. Використання ідей, результатів та текстів інших авторів 

мають посилання на відповідне джерело.  

Зауваження: 

 Потребується пояснення щодо обраних досліджень в аспекті впливу 

протруйників насіння на життєздатність бульбочкових бактерій. Чому 

вивчалися тільки протруйники, а фони удобрення в сучасних агротехнологіях 

виробництва нуту не враховувались?  

 У розділі 3 (Аналітична селекція штамів M. ciceri – високоефективних 

мікросимбіонтів рослин нуту) при ідентифікації та первинному визначенні 

видової приналежності штамів бульбочкових бактерій доцільно було б 

паралельно з класичними мікробіологічними методами використовувати 

секвенування гена 16S-рРНК (rrs), а при подальшому уточненні 

таксономічного положення бактерій – відповідно більш чутливіший метод 

секвенування ITS регіону (анализ ITS послідовностей ризобіальних штамів).   

 Результати досліджень за п. 6.2. «Серологічні властивості штаму 

M. ciceri ND-64» доцільно представляти у розділі 3, а сам розділ 6 

представляти у контексті значення фітогормональних речовин у формуванні 

симбіотичного апарату.  

В цілому, відмічені зауваження і побажання суттєво не впливають на 

загальну позитивну оцінку роботи. Отримані результати фундаментально і 

практично доводять перспективність селекції ефективних ризобій бобових 

рослин та вивчення особливостей симбіотичної системи «мікроорганізм-

рослина» в різних ґрунтово-кліматичних регіонах України.  

Дисертаційна робота характеризується завершеністю, отримані 

достовірні результати мають науково-теоретичне і практичне значення для 

сільськогосподарської галузі.  




