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Дисертаційна робота складається зі вступу, 8 розділів, загальних

висновків, рекомендацій виробництву, додатків, списку використаних

джерел, який налічує 612 найменувань, з них 212 латиницею. Робота містить

53 таблиці та ілюстрована 79 рисунками, має додатки. Основний зміст

викладено на 304 сторінках друкованого тексту.

Актуальність теми. Світові авторитетні наукові та громадські

організації виражають стурбованість щодо змін клімату та загроз, які вони

несуть людству. Зміна клімату і причини цього явища є надзвичайно

актуальною темою не лише дисертаційних досліджень, а й важливі для всіх

галузей економіки, а для сільського господарства, можливо, найбільше, адже

середня температура повітря біля поверхні Землі підвищується, як ніколи

відсутня стабільність гідротермічного режиму і посухи змінюються зливами.

Екологи мають вчасно реагувати на зміни, що відбуваються, а за можливістю

і попереджати розвиток їх негативного впливу на продуктивність

агроекосистем. Для цього необхідно створювати теоретичну базу щодо

визначення процесів і режимів, що відбуваються, зокрема в ґрунті, що є

базисом аграрного виробництва, розробляти прогнозні моделі процесів, що

дасть змогу оцінити стан ґрунтів та визначити перспективи раціонального та

екологічно безпечного їх використання в мінливих умовах сьогодення.

Вищезазначене свідчить про актуальність обраної для досліджень теми,

а також про її своєчасність.

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

Дисертаційна робота виконувалась впродовж 2001–2013 рр. в Інституті

агроекології і природокористування НААН відповідно з науковими



програмами НААН: «Агроекологічний моніторинг і моделювання сталих

агроландшафтів і агроекосистем України», «Науково-практичне

обґрунтування сталого розвитку агроекосистем України», «Екологічна

безпека агропромислового виробництва».

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень,

висновків, рекомендацій. Розроблені наукові положення, висновки і

практичні рекомендації обґрунтовані теоретично та доведені

експериментально. Аналізи та спостереження проводились у лабораторних і

польових умовах. Досліджувались мікробіоценози ґрунту стаціонарних і

тимчасових дослідів із різними агрокультурами та мікробіоценози ґрунту під

природними травостоями.

Достовірність отриманих результатів експериментів доведена їх

статистичною обробкою.

Повнота викладення одержаних результатів у наукових працях.

Основні положення дисертаційної роботи в достатній мірі викладено у

75 наукових працях - 3-х колективних монографіях, 30 статтях у фахових

виданнях (з них 16 входять до міжнародних наукометричних баз даних), 2

патентах, 2 навчальних посібниках. Опубліковано 7 методичних

рекомендацій, 23 тез доповідей наукових конференцій.

Матеріали, представлені в авторефераті, відображають описані в тексті

дисертації результати експериментальних досліджень, розроблені на їх

основі наукові положення і висновки.

У докторській дисертації автором не використовувались результати

кандидатської дисертаційної роботи.

Значення результатів досліджень для науки та народного

господарства. У дисертаційній роботі теоретично та експериментально

обґрунтовано екологічні особливості та закономірності функціонування

мікробіоценозів різних типів ґрунту агроекосистем, як визначального

показника збалансованого використання ресурсу в аграрному виробництві, за

впливу комплексу агроекологічних чинників: едафічних – тип ґрунту,



погодних – температура, кількість опадів та їх сумісна дія, і антропогенних –

різних елементів агротехніки та видів агрофітоценозів.

Автором дисертації вперше з’ясовано особливості функціонування

мікробіоценозів основних типів ґрунту агроекосистем України в умовах змін

клімату. Порівняння рівнів емісії діоксиду карбону із різних типів ґрунту

дозволяє оцінити ризики його збільшення в атмосфері і запропонувати

заходи щодо їх зниження у сільськогосподарському виробництві.

Вперше виявлено особливості впливу гідротермічних умов вегетації та

систем удобрення на таксономічну і функціональну структуру

мікробіоценозу ґрунту. З’ясовано, що за будь-яких умов зберігаються міцні

трофічні зв’язки між умістом загальної мікробної біомаси, чисельністю

мікроорганізмів, що утилізують органічні та мінеральні форми нітрогену. Це

дало можливість теоретично обґрунтувати, а потім і експериментально

підтвердити інформативність розробленої системи біологічних критеріїв

експертизи екологічного стану ґрунту після застосування агрозаходів.

Визначено екологічну стійкість різних типів ґрунтів до дії

агроекологічних чинників, які ранжирувані за їх здатністю протистояти

таким змінам.

Розроблено модель залежності продуктивності пшениці озимої від

рівня біологічної активності ґрунту та впливу гідротермічних умов вегетації,

яка дозволяє з точністю до 90% спрогнозувати врожайність даної  культури.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані автором нові

знання враховано в Постановах Президії та Бюро Президії НААН: «Наукове

забезпечення формування екологічно безпечних агроландшафтів», «Наукові

підходи до комплексного використання земельних і біологічних ресурсів

агроландшафтів в умовах змін клімату» та «Екологічна оцінка стану ґрунтів

за використання біоіндикаторів».

Проведені комплексні дослідження функціонування мікробіоценозу

ґрунту в умовах екстремальних погодних умов і антропогенного

навантаження мають велике значення для корегування спрямованості



біохімічних реакцій на користь процесів синтезу та іммобілізації, що

позитивно позначається на урожайності, підвищення актуальної та

збереження потенціальної родючості ґрунтів агроекосистем.

Розроблено практичні рекомендації, де запропоновано застосовувати

науково обґрунтовані агротехнологічні прийоми, які дають можливість

впливати на активність та спрямованість мікробіоценотичних процесів у

ризосфері агрокультур та підвищувати їхню стійкість до екстремальних

погодних чинників.

Результати наукових досліджень покладено в основу вибору єдиних

уніфікованих критеріїв екологічного оцінювання стану ґрунту агроекосистем

і екологічної безпечності нових агротехнологій за біологічними показниками

та розроблення відповідних науково-методичних рекомендацій.

Практичним надбанням представленого дослідження є використання їх

при розробленні «Концепції збалансованого розвитку агроекосистем в

Україні на період до 2025 р.», затвердженої наказом Міністерства аграрної

політики України.

Результати досліджень покладено в основу навчально-методичного

посібника і спецпрактикума з біохімії біологічних агентів, а також

використовуються під час викладання навчальних дисциплін у

Національному університеті біоресурсів і природокористування України,

Уманському національному університеті садівництва та Дніпропетровському

державному аграрно-економічному університеті.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі наведено коректне формулювання всіх структурних

елементів: актуальність теми дисертаційного дослідження, мета, завдання

дослідження, наукова новизна та практична цінність отриманих результатів,

особистий внесок автора, представлення матеріалів дисертації на наукових і

науково-практичних конференціях, публікації за її темою та структура

дисертації.

Літературний огляд демонструє глибокий критичний аналіз публікацій



за обраною темою дисертації, проведений автором для виявлення

необхідності, своєчасності та можливостей мінімізації негативного втручання

людини в навколишнє природне середовище, попереджання ризиків

незворотної деградації екосистем та її окремих елементів, зокрема ґрунту, в

умовах змін клімату. Констатовано, що розв’язання проблеми прогнозування

значних змін у функціонуванні мікробіоценозу ґрунту в умовах

нестабільності гідротермічних режимів вегетації фітоценозів дасть змогу

виявити параметри, що можуть забезпечити повнішу компенсацію

негативного антропогенного та кліматичного впливу на продуктивність

агроекосистем.

У розділі Матеріали та методи досліджень основні етапи проведеної

роботи і об’єкти дослідження вдало представлено в систематизованій формі.

Наведено умови проведення експериментів та використані методики, серед

яких є як традиційні, так і новітні, зокрема нові методи обробки

багатофакторних експериментів та використання комп’ютерної програми

Гарвардського університету для будови кореляційних плеяд.

Використання автором значної кількості сучасних методів досліджень

дає змогу позитивно оцінити достовірність отриманих результатів.

У розділі 3 представлено результати дослідження функціонування

мікробіоценозів у ґрунтах антропогенно трансформованих і природних

екосистем, які є необхідним етапом у вирішенні задекларованої у назві

дисертації проблеми.

Проведений мікробіологічний моніторинг стану ґрунтів агроекосистем

у різних областях у порівнянні з їх природними аналогами виявив

закономірності впливу агротехнологій на формування і активність мікробіоти

ґрунту. Показано як антропогенна діяльність в агроекосистемах

трансформується у потужний екологічний чинник, що змінює стан,

структуру і активність функціонування ґрунтових мікробіоценозів.

Простежена закономірність зміни чисельності ґрунтових

мікроорганізмів і активності основних біологічних процесів у малородючих



дерново-підзолистих і сірих ґрунтах за дії агротехнічних заходів. Натомість,

мікробіоценози родючих чорноземних ґрунтів є більш витривалими і тому

демонструють меншу флуктуацію більшості показників.

Отриманий масив моніторингових даних послужив автору основою для

дослідження особливостей функціонування мікробіоценозів ґрунтів

агроекосистем у сучасних умовах нестабільності погодних умов.

У розділі 4 наведено експериментальні дані вивчення мікробної

продуктивності та емісії діоксиду карбону з ґрунту агроекосистем, як

основного чинника змін клімату, у порівнянні з природними аналогами.

Встановлено, що вміст мікробної біомаси в ґрунті природних екосистем,

незалежно від агрокліматичної зони і типу ґрунту, в середньому був вищим,

ніж в аграрних екосистемах, причому й за умов органо-мінеральної системи

удобрення.

Вміст загальної мікробної маси у ґрунтах природних екосистем

корелює зі змінами гідротермічного режиму, але в ґрунтах агроекосистем ще

й значною мірою залежить від застосованих агротехнологій та системи

удобрення. Найбільш негативний вплив на мікробну продуктивність у ґрунті

має дефіцит вологи і перевищення середньомісячних температур, але за

достатнього рівня вологості навіть значне перевищення середньомісячних

температур не призводить до небажаних наслідків.

Автором констатовано високу варіабельність показників емісії

діоксиду карбону у ґрунтах, причому вищу - в ґрунтах агроекосистем, адже

різні агрозаходи в різній мірі впливають на активність мінералізації

органічної речовини, що закономірно відображається на обсягах емісії СО2 з

ґрунту. В аспекті сучасних уявлень про зміни клімату, важливо застосовувати

попереджувальні заходи, наприклад, застосування ґрунтозахисних

технологій обробітку ґрунту та оптимізація співвідношення карбону і

нітрогену в органічної речовині, що вноситься в ґрунт.

У розділі 5 при дослідженні трьох різних типів ґрунту природних і

антропогенно трансформованих екосистем встановлено, що як таксономічну,



так і функціональну структуру мікробіоценозу ґрунту агроекосистем

визначають тип ґрунту та застосовані агрозаходи. Чорноземний ґрунт

агроекосистем володіє більш стійкою і врівноваженою таксономічною

структурою мікробіоценозу, ніж малородючі ґрунти – дерново-підзолистий й

темно-сірий, у яких фактор внесення органічної речовини з добривами є

більш вагомим, ніж кліматичні чинники.

Найменшу кількість взаємодій між еколого-трофічними групами

мікроорганізмів відмічено при застосуванні мінеральної системи удобрення,

оскільки при цьому виникає спотворення мікробних угруповань та

розірвання зв’язків між зимогенним і автохтонним блоком мікроорганізмів.

Автор пояснює такі наслідки спроможністю багатьох видів мікроорганізмів

перебудовувати ферментну систему на споживання легкодоступних

біогенних елементів з добрив та іммобілізацію їх у своїй біомасі. Одночасно

затримується виконання мікроорганізмами деструктивної функції.

У розділі 6 на основі існуючої методології оцінювання стану ґрунту за

активністю його мікробіоценозу представлено матеріали з розроблення

мінімальної системи таких показників.

Застосування новітнього методу математичної обробки

багатофакторних досліджень – граф-аналізу, дало змогу О.С. Дем’янюк

довести, що в усіх досліджених типах ґрунту погодні умови і системи

удобрення, змінюючи кількісні параметри мікробіоценозу, не впливають на

міцність кореляційних зв’язків між ознаками вмісту загальної біомаси,

чисельністю мікроорганізмів, що утилізують органічні та мінеральні форми

нітрогену. Експериментально підтверджено, що застосування мінімального

набору таких біоіндикаційних показників, як вміст загальної мікробної маси

у ґрунті, коефіцієнти мінералізації-іммобілізації, оліготрофності та

гумусонакопичення, дає можливість із високою ймовірністю і

репрезентативністю оцінити екологічний стан ґрунту.

Розділ 7 «Реакція мікробіоценозу ризосфери агрокультур на

гідротермічні умови вегетаційного періоду та агрозаходи». На прикладі



пшениці, ячменю, кукурудзи, огірка та льону показано, як реагує

мікробіоценоз на погодні умови. Виявлена їх певна специфічність, яка

обумовлена видом агроценозу. Показано вплив біологічних препаратів різної

функціональної дії на мінімізацію негативних наслідків екстремальних

флуктуацій температури, нестачі або надлишку вологи за збалансованості

ґрунтово-мікробіологічних процесів. Розроблено відповідні рекомендації

виробництву.

У 8 розділі дисертації описано особливості створення узагальнюючої

моделі продуктивності агроекосистеми від сукупного впливу таких чинників

як усереднені багаторічні дані врожайності пшениці озимої за різних систем

удобрення, інтегральний показник екологічного стану ґрунту та значення

гідротермічного коефіцієнту. Таке поєднання умов дослідження мікробних

ценозів ґрунту з використанням математичних методів та системний аналіз

фактичного експериментального матеріалу дає змогу перейти до оцінки

математичних залежностей між компонентами мікробіоценозу ґрунту та

екологічними чинниками і побудувати формалізовану модель

агроекосистеми з урахуванням мікробіологічної складової ґрунту.

Дискусійні положення, недоліки та побажання. При загальній

позитивній оцінці дисертаційної роботи виникли деякі зауваження та

побажання:

1. У розділі 2 автором недостатньо повно описана методика побудови

кореляційних плеяд, зокрема не наведено який рівень кореляції було

прийнято за нижчий, та чим методика Гарвардського університету

відрізняється (переважає) від вітчизняної.

2. У розділі 3 автор стверджує, що визначальним фактором є тип

ґрунту, з чим важко погодитись. Адже за М.О. Красильниковим,

найвпливовішим фактором формування мікробіоценозу є рослини, що

підтверджено багатьма дослідниками. Отже природний травостій та різні за



видом агрофітоценози формують специфічні мікробні угруповання.

3.  Також  слід  було утриматись від наведення кількісних

характеристик мікробіоценозу ґрунтів з точністю до сотих. Адже навіть в

однакових за типом ґрунтах різниця в чисельності мікроорганізмів різних

груп може різнитись на порядок і більше.

4. Результат отриманий при дослідженні емісії діоксиду карбону з

ґрунту, а саме зниження його обсягів за поєднаного застосування сидерату з

соломою, є практичною цінністю, але не є науковою новизною. Факт був

встановлений науковцями Інституту сільськогосподарської мікробіології та

агропромислового виробництва НААН у лізиметричних дослідах, результати

опубліковані у науковому виданні «Вісник аграрних наук».

5. Мікроорганізми ґрунту за екологічною характеристикою в більшості

є мезо-, термо- і гідрофілами з доволі широкими межами оптимуму розвитку

популяції та толерантності. Автор не пояснює причину отриманих в

експериментах ефектів значної чутливості таксономічної і функціональної

структур мікробіоценозу до змін температурного і водного режиму.

6. Також незрозуміло, чому в ризосфері інокульованих рослин ячменю

знижуються мінералізаційні процеси порівняно з ризосферою

неінокульованих рослин, а в ризосфері кукурудзи навпаки?

Проте зроблені зауваження не знижують загальної високої оцінки

дисертаційної роботи. Резюмуючи, можна стверджувати, що дисертація

О.С. Дем’янюк  „Функціонування мікробіоценозів ґрунту  агроекосистем  в

умовах змін клімату” є завершеною науково-дослідною роботою, що

виконана на високому науково-методичному рівні, відповідає профілю

спеціалізованої вченої ради Інституту агроекології і природокористування

НААН Д 26.371.01. За актуальністю, новизною, науково-практичною

значимістю результатів дисертаційна робота відповідає вимогам п. 9, 10, 12

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою

Кабінету Міністрів України




