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офіційного опонента на дисертаційну роботу Білоконської Оксани 

Михайлівни «Життєздатність та функціональна активність бактерій

роду АіоіоЬасіег за їх інтродукції в агроценози огірка (Сиситіз 

8сіііу№ Ь.)», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 201- агрономія (20 Аграрні науки та продовольство)

Актуальність теми. В XXI століття людство увійшло з низкою екологі

чних проблем, дедалі сильнішим стає антропогенний тиск на навколишнє при

родне середовище. Все помітніше розвиток деградаційних процесів у ґрунті за 

умов дефіцитного ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробниц

тва. У середньому ґрунти Україні щорічно втрачають 20 млн. т гумусу. Проте 

високородючі ґрунти України еволюційно сформувались у більшості під сте

повими фітоценозами, в яких найважливішу роль азотопостачальників відіг

рають бактерії, що фіксують азот атмосфери за вільного існування та в асоціа

тивній взаємодії з небобовими рослинами. Біогеоценотична функція 

зв’язування молекулярного азоту атмосфери бактеріями, поряд із фотосинте

тичною діяльністю рослин, є визначною в існуванні життя на планеті. Фіксу

ючі азот атмосфери, діазотрофи підтримують поживні властивості лісових і 

лугових земель, які незмінно виробляють рослинну біомасу без удобрень. До

ведено, що з найбільшою продуктивністю цей процес здійснюють бактерії р. 

АгоіоЬасіег, тому з початку XX століття вчені, з більшим або меншим успіхом, 

намагаються використовувати їх властивості в агровиробництві.

Отже дослідження, що спрямовані на розробку технологій, які дозво

ляють активізувати функціональну активність бактерій роду АгоіоЬасіег за їх 

інтродукції в агроценози овочевих культур залишається актуальною пробле

мою сучасної агроекології, ґрунтової мікробіології та агрономії.

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

виконано в 2016-2020 рр. в лабораторії фізіології мікроорганізмів Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва



НААН відповідно до завдання «Дослідити особливості переходу діазотрофів 

у стан спокою за дії речовин різного хімічного складу» (№ ДР 011611003073) 

за ПНД НААН «Сільськогосподарська мікробіологія» на 2016-2020 рр.

Повнота викладення одержаних результатів у наукових працях. За 

результатами досліджень опубліковано 10 робіт, із яких 3 статті у наукових 

фахових виданнях України та 1 стаття у періодичному виданні Румунії, 

включеному до міжнародних наукометричних баз Зсориз та \¥еЬ ої'Зсіепсе, 1 

патент на корисну модель, 6 тез доповідей.

Таким чином, результати роботи у достатній мірі доведено до наукової 

спільноти та обговорено на наукових зібраннях.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Робота подана автором 

українською мовою за традиційною схемою. Матеріали дисертації викладено 

на 210 сторінках комп’ютерного тексту, з яких 164 сторінки основного текс

ту. Дисертація містить анотацію, вступ, 6 розділів, висновки, практичні ре

комендації, додатки та список використаних джерел, який містить 263 поси

лання, з яких 83 латиницею. Робота ілюстрована 19 таблицями та 48 рисун

ками.

Ступінь обґрунтованості і достовірності. Наукові положення, висно

вки і рекомендації, що висвітлені у дисертації, обґрунтовані і повністю підт

верджуються результатами експериментальних досліджень, які проводили у 

лабораторних, модельних і польових дослідах. Достовірність отриманих да

них доведена методами статистики.

Матеріали, що наведено в анотації, відповідають викладеним у тексті 

дисертаційної роботи.

Значення результатів досліджень для науки та народного госпо

дарства. У роботі отримані нові теоретичні і практичні результати, що в су

купності є суттєвим здобутком для подальших наукових досягнень у вирі

шенні проблеми використання агрономічно цінних властивостей бактерій 

роду АгоіоЬасіег у технології вирощування овочевих культур.

В дисертаційній роботі за результатами теоретичних узагальнень і екс-



периментальних досліджень розроблено та обґрунтовано наукові положення 

щодо збереження життєздатності та функціональної активності бактерій роду 

АгоїоЬасіег за негативного впливу чинників зовнішнього середовища та захи

сної дії полісахаридно-білкового комплексу при їх інтродукції в ризоценоз 

огірка для регулювання продукційного процесу культури.

Селекціоновано штам АгоіоЬасїег скгоососсит 2.1, який характеризу

ється вищим рівнем азотфіксувальної активності, ніж консорціум 

А. скгоососсит і А. уіпеїапсіі М-70/2, та більш вираженим позитивним впли

вом на продуктивність огірка. А саме, новий штам підвищує загальну азотфі- 

ксувальну активність у кореневій зоні рослин огірка, активізує фізіологічні 

процеси рослин огірка та продукційний процес культури. Виявлено, що за 

завчасної та передпосівної обробки насіння огірка інокулянтами на основі 

бактерій роду АгоІоЬасіег простежуються морфологічні зміни у рослинах, які 

в подальшому впливають на активність їх фізіологічних процесів.

Доведено, що за сумісного використання з полісахаридно-білковим 

комплексом (далі -  ПБК) у штамів азотобактера збільшується термін збері

гання клітин на насінні за дії несприятливих температурних параметрів, во

логи та ультрафіолетового випромінювання. За таких умов, після інтродукції 

азотобактера у ризосферу, активізуються загальна азотофіксувальна актив

ність мікробіоценозу кореневої зони і, як наслідок, фізіологічні процеси в ро

слинах, що позитивно впливає на урожайність огірка.

Науково-практичним надбанням автора дисертації є розробка початко

вого етапу технології застосування бактеріального інокулянта на основі бак

терій роду АгоіоЬасіег, який визначає подальші позитивні ефекти від їх ін

тродукції та функціонування у ризосфері на продуктивність рослин огірка.

Новизна розробки підтверджена патентом України.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі автором наведено загальну характеристику дисертаційної ро

боти за усіма стандартизованими позиціями, а саме, актуальність теми дисер-



тації, її мету, об’єкт, предмет, наукову новизну, практичне значення, публі

кації та апробацію матеріалів дослідження.

У розділі 1 на основі аналізу опублікованих матеріалів вітчизняних та 

закордонних дослідників щодо умов інтродукції діазотрофів в агроценози, 

впливу на цей процес біотичних, абіотичних та антропічних екологічних 

чинників, а також на фізіологічні процеси рослин, ґрунтовно доведена актуа

льність обраної теми дисертаційної роботи.

У розділі 2 детально представлені основні етапи дослідження та вико

ристані методики. Наведено об’єкти, матеріали та умови проведення лабора

торних та польових досліджень. Об’єктивно висвітлено всі методичні аспек

ти експериментальної роботи, які доводять компетентність дисертанта.

У розділі 3 описано результати аналітичної селекції найбільш активних 

штамів азотобактеру за нітрогеназною активністю та продукцією речовин 

фітогормональної дії. Найбільш активний ізолят 2.1 за морфологічними, ку- 

льтуральними та фізіолого-біохімічними особливостями ідентифіковано та 

віднесено до виду А. скгоососсит. Вивчено його резистентність до антибіо

тиків та безпечність для теплокровних тварин. Отримані результати дали 

можливість депонованувати штам А. скгоососсит 2.1 у Депозитарії Інститу

ту мікробіології і вірусології НАН України.

У Розділі 4 автором наведено результати експериментів, які виявили 

вплив температури, УФ-випромінювання на збереженість бактерій роду 

АгоіоЬасіег на насінні після інокуляції у лабораторних умовах.

Зі збільшенням інтенсивності випромінювання очікувано зменшується 

кількість життєздатних клітин А. скгоососсит 2.1. Полісахаридно-білковий 

комплекс сприяє подовженню строків виживаності клітин мікроорганізмів на 

насінні за впливу температури і УФ-випромінювання. Оксана Михайлівна 

пояснює це утворенням захисної плівки ПБК на насінні.

Розділ 5 присвячений дослідженню впливу різних штамів бактерій ро

ду АгоіоЬасіег на ріст та розвиток рослин огірка.

Застосування полісахаридно-білкового комплексу під час передпосів-



ної бактеризації насіння сприяє росту і розвитку рослин. ПБК нівелює нега

тивний вплив дії зовнішнього середовища на інокулянт, нанесений безпосе

редньо на насіння огірка, і сприяє підвищенню стійкості бактерій до пошко

джуючих чинників зовнішнього середовища.

Результати польових досліджень, що наведено у Розділі 6 засвідчили, 

що бактерії роду АгоіоЬасіег, а особливо при сумісному використанні із ПБК, 

збільшують вміст хлорофілів у листках огірка та підвищують урожайність 

культури.

Мікробіологічні дослідження показали, що така сумісна обробка насін

ня значно змінює таксономічну і функціональну структуру мікробіому коре

невої зони рослин огірка, підвищує рівень його загальної азотфіксувальної 

активності.

Доведена економічна і енергетична ефективність запропонованого аг- 

роприйому.

Висновки дисертації аргументовані, сформульовані логічно і відпові

дають змісту роботи.

Проте при загальній позитивній оцінці дисертаційної роботи виникли 

питання та побажання:

1. Літературний огляд має назву «Теоретичні аспекти інтродукції діазо- 

трофів в агроценози», хоча є сугубо практичні агрономічні підрозділи: «Осо

бливості вирощування огірка» та «Технологія вирощування огірка та її біоло- 

гізація».

2. У розділі 3 таблиця «Диференціація видів роду АгоІоЬасіег» є недо

речною, адже визначення таких ідентифікаційних показників бактерій є тех

нічною роботою.

3. Авторка стверджує, що чинники зовнішнього середовища вологість, 

температура та УФ-випромінювання негативно впливають на виживаність 

бактерій на насінні. Проте не вказано, які їх рівні є негативними.

4. Клітини азотобактера краще зберігають життєздатність за нанесення 

на насіння, якщо порівняти з нанесенням на живильне середовище. Потребує



пояснення, яким був термін інкубування на цих поверхнях після опромінен

ня, а та в якому стані була бактеріальна культура в інокулюмі, у формі цист 

чи вегетативних клітин.

5. Висновки сформульовано у підрозділах, хоча правила вимагають 

узагальнення результатів розділу. Саме тому часто дослідження описані у 

підрозділі не відповідають назві розділу: Підрозділ 3.5 «Визначення оптима

льного навантаження бактерій роду АгоіоЬасіег на насінні огірка» не відпові

дає задекларованій у назві розділу: «Селекція нових штамів ...». Також Роз

діл 6 «Влив бактерій роду АгоіоЬасіег та ПБК на рослини огірка» містить
г

підрозділ «Вплив інокуляції на чисельність представників окремих еколого- 

функціональних груп мікроорганізмів у ризосферному ґрунті рослин огірка».

6. Є прикрі недоречності, наприклад, висновок щодо більшої стійкості 

цист порівняно з вегетативними клітинами не є результатом роботи, а є зага

льновідомою властивістю азотобактера та інших мікроорганізмів.

7. Слово актуальність застосовується замість слова важливість, стор. 

139 та 144; потенціальна азотофіксувальна активність наведена у табл. 5.1.2, 

проте цитовано як 5.1.1 на стор. 133.

Проте слід наголосити, що вищезазначені запитання і зауваження не 

знижують загальну позитивну оцінку наукового рівня та практичної цінності 

дисертаційної роботи.

Загальний висновок Дисертація є завершеною, самостійно 

виконаною здобувачем фундаментально-прикладною роботою, в якій 

представлено нові достовірні результати теоретичного та 

експериментального обґрунтування впливу факторів зовнішнього 

середовища на життєздатність та функціональну активність бактерій роду 

АгоіоЬасіег за завчасної та передпосівної інокуляції насіння, дії бактерій, 

інтродукованих в агроценоз, на продукційний процес огірка.

Дисертація написана сучасною українською мовою. Широке 

використання автором різноманітних традиційних і новітніх методів



дослідження значно підвищує загальну позитивну оцінку роботи, яка в 

достатній мірі документована та ілюстрована.

У дисертаційній роботі не виявлено порушень академічної 

доброчесності.

Дисертація відповідає профілю разової спеціалізованої вченої ради ДФ 

79.377.001, а за змістом і оформленням вимогам, передбаченими Порядком 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 26 та 

пунктом 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 06 березня 2019 р. № 167.

Отже, дисертація «Життєздатність та функціональна активність 

бактерій роду АгоіоЬасіег за їх інтродукції в агроценози огірка (Сиситія 

заііх'ш Ь.)» заслуговує схвалення, а її автор, Білоконська О. М., присвоєння 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 — Агрономія (20 

Аграрні науки та продовольство)
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Лабораторії екології мікроорганізмів Інституту 
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