
ВІДГУК
офіційного опонента Патики Миколи Володимировича на дисертаційну 
роботу Білоконської Оксани Михайлівни «Життєздатність та функціональна 
активність бактерій роду Azotobacter за їх інтродукції в агроценози огірка 
{Cucumis sativus L.)», представленої на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії (201 — агрономія, 20 Аграрні науки та продовольство)

Актуальність теми дисертації. Широке застосування мінеральних 

азотних добрив у рослинництві гальмують доволі високі енергетичні затрати 

на їх виробництво, що в сучасних умовах спонукає людство до пошуку 

альтернативних шляхів забезпечення сільськогосподарських культур 

необхідними сполуками цього елемента. Саме таким шляхом є його 

біологічна фіксація з повітря мікроорганізмами, здатними зв’язувати 

молекулярний азот атмосфери й перетворювати його на сполуки, придатні 

для засвоєння рослинами. У зв’язку з цим серед заходів поліпшення азотного 

живлення рослин в агрокультурі особливе місце належить теоретичним і 

практичним розробкам, спрямованим на значне підвищення рівня 

біологічного перетворення азоту атмосфери на органічні азотовмісні сполуки 

азотфіксувальнми мікроорганізмами. Актуальним є пошук нових 

азотфіксувальних біоагентів і створення на їх основі ефективних мікробних 

препаратів, які підвищують врожайність та поліпшують якість рослинницької 

продукції, не забруднюючи довкілля. Так, азотфіксувальні бактерії роду 

Azotobacter сприяють покращенню азотного живлення культур за рахунок 

активної взаємодії з ризосферою рослин, продукуванню біологічно активних 

речовин і надходженню біологічного азоту в агроценози.

Дисертаційна робота присвячена дослідженням впливу факторів 

зовнішнього середовища на життєздатність та функціональну активність 

бактерій роду Azotobacter за інокуляції насіння овочевих культур, дії 

біоагентів-інокулянтів на продукційний процес огірка. З науково-практичної 

точки зору висвітлено дані щодо селекції високоефективних штамів та 

ефективності нового штаму А. chroococcum 2.1 на продуктивність огірка, 

економічну та енергетичну ефективність технологій вирощування даної 

овочевої культури.



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

Дисертаційну роботу виконано в лабораторії фізіології мікроорганізмів 

Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва НААН відповідно до ПНД НААН «Сільськогосподарська 

мікробіологія» на 2016-2020 рр., завдання «Дослідити особливості переходу 

діазотрофів у стан спокою за дії речовин різного хімічного складу» (номер 

державної реєстрації 0116Ш03073).

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків, пропозицій (рекомендацій) виробництву. Наукові положення 

висновки, пропозиції виробництву, які сформульовано у дисертації, 

обґрунтовано експериментальними дослідженнями та мають об’єктивну 

аргументацію. Висновки повністю відповідають змісту експериментальних 

даних і тематиці роботи. Достовірність отриманих результатів підтверджено 

використанням різних методик з мікробіологічних, біохімічних, 

інструментальних досліджень, а також методів математичної статистики, 

перевірки ефективності розробок в умовах вегетаційних, польових та 

виробничих дослідів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертантом досліджено вплив факторів зовнішнього середовища та дії 

хімічних речовин на бактерії роду АгоґоЬаіїег, нанесені на насіння огірка за 

передпосівної та завчасної обробки. У всіх досліджуваних штамів 

азотобактера за сумісного використання з полісахаридно-білковим 

комплексом (ПБК) встановлено збільшення терміну зберігання клітин на 

насінні за дії негативних факторів зовнішнього середовища. Проведена 

селекція штамів р. АгоіоЬаіїег та відібрано штам АгоІоЬаіїег скгоососсит 2.1 

з найвищою азотфіксувальною активністю у порівнянні з консорціумом А. 

скгоососсит і А. уіпеїапсіі М-70/2 (на 36,7%) і ефективним впливом на 

рослини огірка. Досліджено вплив завчасної та передпосівної обробки 

насіння інокулянтами на основі бактерій роду АгоіоЬасґег, застосованих 

окремо та в комплексі з ПБК, на азотфіксувальну активність у кореневій зоні 

рослин огірка та продукційний процес культури. Виявлено, що за завчасної й 

передпосівної обробки насіння огірка інокулянтами АгоіоЬаіїег у рослинах



простежуються морфологічні зміни, активні ростові процеси. Розроблено 

науково-обґрунтовані агротехнологічні заходи із застосування АгоіоЬасіег 

при вирощуванні огірка. Найвищу врожайність огірка забезпечує 

передпосівна обробка насіння цієї культури А. скгоососсит 2.1 сумісно з 

ПБК. Так, на 36,7% підвищується врожайність огірка щодо контролю та на 

18,7% щодо позитивного контролю-консорціуму А. скгоососсит і А. уіпеїапсіі 

М-70/2.

Практичне значення одержаних результатів. Отримано новий 

високоефективний штам А. скгоососсит 2.1 з функцією азотфіксації для 

виготовлення бактеріального інокулянта для рослинництва. Доведено 

доцільність використання для інокуляції насіння суспензії цист бактерій р. 

АгоіоЬаіїег, що забезпечує їх стійкість до факторів зовнішнього середовища. 

Запропонований агрозахід є дієвим засобом підвищення економічної та 

біоенергетичної ефективності вирощування овочевих культур, зокрема 

огірка. Обґрунтовано використання штаму А. скгоососсит 2.1 сумісно з ПБК, 

що дозволяє здійснювати завчасну обробку насіння огірка (за 3 місяці до 

висіву).

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою на 210 сторінках комп’ютерного тексту, з яких 164 

сторінки основного тексту. Дисертація містить анотацію, вступ, шість 

розділів, висновки, практичні рекомендації, додатки та список використаних 

джерел, який містить 263 посилання, з яких 83 латиницею. Робота 

представлена 19 таблицями та 48 рисунками.

У Вступі окреслено актуальність роботи і доцільність дисертаційного 

дослідження. Сформульовано мета роботи, об’єкт та предмет дослідження, 

що корелюють з назвою роботи та сформовано відповідні меті 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) «Теоретичні аспекти інтродукції 

діазотрофів в агроценози огірка» розглянуто основні питання 

азотфіксувальних бактерій та їхньої ролі в агроценозах. Надано



характеристику асоціативних діазотрофів (бактерій родів Azospirillum, 

Rhizobium, Enterobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Azotobacter). Представлено 

підрозділ про життєздатність діазотрофів і способи її підтримання. А також 

особливості вирощування огірка звичайного (Cucumis sativus L.) через його 

ботанічні та біологічні властивості та аспекти біологізації агровиробництва.

У другому розділі (Методи досліджень та умови проведення дослідів) 

автором наведено описання використаних методів для вирішення 

поставлених завдань, а саме: мікробіологічних, біохімічних,

інструментальних хроматографічних методів. Ґрунтовно представлено умови 

постановки лабораторних, польових та виробничих дослідів, схеми дослідів. 

Наведено вихідні дані та посилання на штами діазотрофи A. vinelandii М-Х, 

A. chroococcum М-70 та консорціумом A. chroococcum і A. vinelandi М-70/2, 

які отримано з Колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 

НААН) та новий штам А. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836), який задепоновано у 

Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології НАН України. вВ роботі 

використано овочеву культуру огірка сорту Конкурент.

У розділі 3 (Селекція нових штамів азотфіксувальних бактерій роду 

Azotobacter) представлено етапність та комплекс ключових ознак відбору 

активних штамів р. Azotobacter. Вказано, що штами А. vinelandii М-Х 

фіксують 7,4 мг/л середовища азоту, А. chroococcum М-70 — 17,0 мг/л 

середовища, а консорціум А. chroococcum і А. vinelandii М-70/2 — 21,7 мг/л. 

Зазначені штами використано у дослідженнях як референтні.

У процесі досліджень дисертантом виділено 83 ізоляти з ризосферного 

ґрунту овочевих рослин: огірка посівного (Cucumis sativus), капусти 

огородньої {Brassica oleracea), петрушки {Petroselinum crispum), моркви 

посівної {Daucus carota subsp.), хріну звичайного (Armoracia rusticana), 

елективним методом на середовищі Ешбі. За результатами дослідження 

нітрогеназної активності відібрано 6 ізолятів, показники активності яких 

були не нижчі за референтні (з усіх ізолятів 7,2% відзначились нітрогеназною 

активністю >11,5±0,5 нмоль С2Н4/мл середовища, а 92,8% —

азотфіксувальною активністю <11,5±0,5 нмольСгІД/мл середовища).



Перевірка потенційної азотфіксувальної активності ризосферного 

ґрунту за бактеризації огірка новими активними штамами показала, що 

найбільш активним в асоціації з рослиною виявився штам A. chroococcum 2.1, 

нітрогеназна активність якого становила 52,5 нмоль С2Н4/г ґрунту, що більше 

за активність консорціуму на 36,7%. Описано властивості нового штаму А. 

chroococcum 2.1 (за морфологією клітин, загальною диференціацією бактерій 

даного роду, а також фізіолого-біохімічними ідентифікаційними ознаками і 

чутливістю, резистентністю до ряду антибіотиків).

В даний розділ дисертантом включено блок досліджень вірулентності 

A. chroococcum 2.1 щодо теплокровних тварин. Доведено приналежність 

штаму до авірулентної групи, нездатних до інвазії у внутрішні органи 

досліджених теплокровних тварин (ЛД 50 в/ч >5 млрд клітин/мишу, ЛД per 

os 50 >5 млрд клітин/мишу).

З метою вивчення впливу синтезованих фітогормонів A. chroococcum 

2.1 на ріст і розвиток рослин проведено біотестування з порівнянням дії 

культуральної рідини досліджуваного штаму з консорціумом A. vinelandii і А. 

chroococcum М-70/2. Здатність мікроорганізму до синтезу ауксинів 

перевірено на колеоптилях пшениці, в результаті нативна культуральна 

рідина пригнічувала ріст колеоптилів, показник був нижчим за абсолютний 

контроль на 34,0%. В усіх варіантах, крім нативної культуральної рідини й 

розведення 1:10, проявляється стимулювальна дія нового штаму А. 

chroococcum 2.1 на розвиток колеоптилів пшениці та ризогенез живців 

квасолі. Синтез цитокініноподібних речовин перевірено на сім’ядолях огірка 

сорту Джерело. За використання КР в розведенні 1:10 спостерігається 

збільшення маси сім’ядолей огірка на 12,5% щодо контролю та на 8,0 % 

щодо позитивного контролю (консорціуму A. vinelandii і A. chroococcum М- 

70/2). За розведення 1:50 відбувався приріст маси сім’ядолей огірка на 33,3% 

щодо контролю та 14,3% щодо позитивного контролю.

Визначено оптимальне навантаження бактерій роду Azotobacter на 

насінні огірка. Так, вплив бактерій роду Azotobacter, які наносили на насіння 

із розрахунку 3,5 х 104 клітин на насінину, є оптимальним для проходження в 

рослинах ростових процесів та може використовуватися в подальшій



бактеризації насіння огірка. Дисертантом зроблено висновок, що для 

ефективної бактеризації доцільно використовувати новий штам А. 

Скгоососси 2.1, оскільки він ефективніший за консорціум А. vinelandii і А. 

Скгоососсит М-70/2 та за окремо використані штами А. скгоососсит М-70 та 

А. уіпеїапсііі М-Х, які входять до складу консорціуму, має вищу 

азотфіксувальну активність, якщо порівняти з іншими штамами бактерій 

роду АгоІоЬаіїег.

Розділ 4 містить експериментальні дані щодо впливу температури та 

УФ-випромінювання на збереженість діазотрофів за дії полісахаридно- 

білкового комплексу. Показано, що різке зниження кількості життєздатних 

бактеріальних клітин А. уіпеІапАіі і А. скгоососсит М-70/2 у формі цист за 

температури +28 С спостерігається на 90-у добу. За зберігання 

інокульованого насіння за температури +28 С життєздатних вегетативних 

клітин на 90-у добу зберігання не виявлено. За температури +12 С різниця в 

чисельності клітин бактерій А. скгоососсит М-70 у формі цист з ПБК на 

насінні, яке зберігали протягом ЗО та 60 діб становила 30,6%.

Отже, зі збільшенням температури зменшується чисельність 

життєздатних бактеріальних клітин, нанесених на насіння огірка. Після З 

місяців зберігання насіння за впливу температури від +4 С до +28 С частка 

життєздатних клітин у формі цист становить від 0,6% до 10,6%, а у формі 

вегетативних клітин — від 0% до 1,4%. Застосування полісахаридно- 

білкового комплексу як компоненту інокулянта сприяє підвищенню 

життєздатності бактеріальних клітин, як у формі цист, так і вегетативних 

клітин. Експериментально доведено, що на всі досліджувані штами 

АгоіоЬаіїег збільшення температури діяло негативно, але застосування 

клітин у формі цист з додаванням ПБК підвищувало життєздатність 

бактеріальних клітин відповідно до 66,6%.

Крім цього, аналіз отриманих результатів свідчить, що ефект впливу 

УФ-випромінювання на життєздатність бактерій роду Агоіокагіег залежить 

від відстані джерела випромінювання та часу, протягом якого опромінювали 

бактеріальні клітини. Збереженість життєздатності клітин азотобактера 

збільшується зі зменшенням інтенсивності УФ-випромінювання. Показано



результати щодо чисельності життєздатних клітин на насінні (картина 

збільшення проти їх кількості на агаризованому середовищі Ешбі за 

опромінення). Після 60 секунд опромінення на агаризованому середовищі 

життєздатні клітини виявлено лише у варіанті з додаванням ПБК, а на насінні 

навіть після ЗО хвилин опромінення залишаються життєздатні клітини.

У розділах 5 і 6 представлено результати досліджень з впливу бактерій 

р. АгоіоЬасїег та ПБК на фізіологічні процеси рослини огірка в 

контрольованих і польових умовах . За вирощування рослин в умовах 60,0% 

від повної вологоємності ґрунту за інокуляції А. скгоососсит 2.1 сумісно з 

ПБК приріст маси щодо показника контрольного варіанту сягає 68,5%, а за 

вологоємності 30,0% від повної вологоємності ґрунту приріст маси 

перевищує контроль у два рази.

Розділ 6 (Вплив бактерій роду АгоіоЬаіїег та ПБК на рослини огірка) 

продовжує демонструвати дослідження автора з вивчення впливу бактерій 

роду АгоґоЬасІег на фотосинтетичний апарат огірка шляхом оцінки вмісту 

хлорофілів у зеленій масі листя культури. У ході польових дослідів автором 

встановлено, що найвищі показники вмісту хлорофілів у листках огірка 

спостерігаються за бактеризації насіння А. скгоососсит 2.1 у формі цист 

сумісно з ПБК: вміст хлорофілу а перевищує контроль на 59,8%, хлорофілу Ь 

— на 32,7% та показник суми хлорофілів (а+Ь) більший за контроль на 

49,3%. Показано результати визначення нітрогеназної активності за 

передпосівної інокуляції клітинами А. скгоососсит 2.1 у формі цист з 

додаванням ПБК (вищий показник відносно контролю в три рази). 

Бактеризація насіння вегетативними клітинами А. скгоососсит 2.1 з 

додаванням ПБК сприяє збільшенню азотфіксавальної активності до 76,8%.

Облік врожайності огірка показав найкращі показники за передпосівної 

обробки насіння штамом А. скгоососсит 2.1 сумісно з ПБК. Середня 

врожайність за 2017-2019 рр. у варіанті за передпосівної обробки насіння 

огірка складала 50,8 т/га, що перевищує контроль (без бактеризації) на 36,7% 

та позитивний контроль (передпосівна обробка консорціумом А. vinelandii і 

А. скгоососсит М-70/2) на 18,7%, а за завчасної інокуляції % скгоососсит 2.1 

сумісно з ПБК — 47,7 т/га, що перевищує контроль (без бактеризації) на



29,6% та позитивний контроль (завчасна обробка консорціумом A. vinelandii і 

A. chroococcum М-70/2) на 8,6% відповідно.

У підрозділі 6.4 наведено аналіз розрахованих основних показників 

економічної та енергетичної ефективності застосування інокулянтів в 

технологіях вирощування огірків. Показано, що всі досліджувані варіанти 

застосування інокулянтів мають вищу економічну ефективність проти 

контролю. Запропонована біологізація агрозаходів за допомогою бактеризації 

штаму A. chroococcum 2А та у поєднанні з ПБК сприяє зменшенню 

собівартості одиниці продукції на 10,8%, підвищенню розміру прибутку на 

49,4% та збільшенню розрахункового рівня рентабельності виробництва 

продукції на 34,9%, що забезпечує окупність додаткових витрат прибутком на 

рівні 10,49 грн/грн. Енерговміст виробництва огірка складає 140 095 МДж/га 

(приріст щодо контролю 29,3%).

Завершують дисертаційну роботу достовірні та побудовані за змістом 

експериментальних розділів висновки та пропозиції виробництву, які 

науково-обґрунтовані, апробовані. Акти впровадження науково-дослідної 

роботи у виробництво розміщено у додатках.

Повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою 

дисертації. Основні положення дисертації висвітлено в 10 наукових працях, 

у т.ч. З статті -  у фахових наукових виданнях України, одна -  у 

періодичному іноземному науковому виданні, що включено до міжнародних 

наукометричних баз Scopus та Web of Science, 6 тез доповідей у збірниках 

матеріалів всеукраїнських конференцій. Опубліковані роботи висвітлюють 

отримані експериментальні дані і висновки дисертації.

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. У 

дисертаційній роботі О. М. Білоконської відсутні порушення академічної 

доброчесності. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають 

посилання на відповідне джерело.

Зауваження, недоліки, побажання:

1. В процесі детального аналізу експериментальних даних виникає 

питання стосовно того, що дисертант представляє наукову новизну через 

встановлення закономірності (цитування: «.Встановлено закономірність: у



всіх досліджуваних штамів азотобактера за сумісного використання з ПБК 

збільшується термін зберігання клітин на насінні за дії негативних 

факторів зовнішнього середовища»). Потребується пояснення.

2. За експериментальними розділами 3-6 трапляються не послідовні 

посилання на таблиці, а також опис методичних підходів при проведенні 

досліджень, які необхідно розміщувати у Р.2 (Методи досліджень та умови 

проведення дослідів).

3. Отримані результативні дані за розділами дисертації не достатньо 

підкріплено констатуючою підсумковою частиною, яка б забезпечила цілісне 

сприйняття результатів досліджень.

4. За морфологічними, культуральними та фізіолого-біохімічними 

особливостями ізолят А. скгоососсит 2.1 дисертантом ідентифіковано та 

віднесено до р. АгоїоЬасїег, виду А. скгоососсит. Штам задепоновано в 

Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології НАН України (Додаток А). 

Для повноцінної завершеної роботи зі штамом, в якості побажання, 

зареєструвати сиквенс 168 рРНК нового штаму та внести до бази ОепВапк.

5. Результати визначення оптимального навантаження бактерій роду 

АгоїоЬасїег на насінні огірка (підрозділ 3.5) доцільно навести у Р. 5.

6. Дисертантом досліджено полісахаридно-білковий комплекс (ПБК) та його 

вплив на рослини огірка, бактеризовані асоціативними діазотрофами. 

Зазначається, що «застосування полісахаридно-білкового комплексу нівелює 

негативний вплив посухи як у  варіантах з вегетативними клітинами, так і у  

варіантах з цистами азотобактера». Потребується пояснення щодо такого 

ствердження і висновку.

7. Висновки за пунктами 1-5 сформульовано дисертантом недостатньо чітко 

та повноцінно.

В цілому, відмічені недоліки, зауваження і побажання суттєво не 

впливають на загальну позитивну оцінку роботи. Дисертаційна робота 

характеризується завершеністю, а отримані достовірні результати мають 

науково-теоретичне і практичне значення для сільськогосподарської галузі. 

Вважаю, що робота Білоконської Оксани Михайлівни «Життєздатність та 

функціональна активність бактерій роду АгоіоЬасіег за їх інтродукції в



агроценози огірка (Cucumis sativus L.)» відповідає вимогам, які 

пред’являються до дисертаційних робіт доктора філософії, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії (201 — 

агрономія, 20 Аграрні науки та продовольство).
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