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Актуальність обраної теми. Отримання високих урожаїв якісної 

продукції пшениці, яка належить до найбільш цінних і високоврожайних 

зернових культур, є одним із основних завдань сільськогосподарського 

виробництва. Проте агроценози пшениці, в т. ч. в Україні, стали відкритою 

нішею для поширення і основою еволюційного вибуху інфекцій, зокрема і за 

розповсюдженням фітопатогенних бактерій. Одним із основних збудників 

бактеріозів пшениці в Україні є Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. Цей 

патоген уражує рослини в усіх фазах розвитку, знижує врожайність та погіршує 

якість зерна. Тому вивчення цього збудника, закономірностей його циркуляції в 

агрофітоценозі та впливу на рослину-хазяїна є актуальним.

Сучасне інтенсивне землеробство ґрунтується на використанні 

пестицидів, які крім позитивного ефекту, призводять до змін, часто 

незворотних, мікробних ценозів ґрунту та рослин. Агроценози пшениці є 

екологічною нішею, у якій за дії специфічних абіотичних (передусім 

пестицидів) і біотичних факторів відбуваються процеси селекції, мутації, що 

призводить до мікроеволюційних змін як фітопатогенних бактерій, так і 

рослини-хазяїна. Тому дослідження впливу пестицидів на фітопатогенні 

бактерії є перспективним як для пошуку засобів контролю фітопатогенів, так і 

для розуміння функціонування фітопатогенних бактерій в умовах зростаючого 

пестицидного навантаження.

Зважаючи на вище викладене робота Буценко JI.M., яка спрямована на 

визначення екологічних ніш і біологічних властивостей основного збудника 

бактеріальних хвороб пшениці Pseudomonas syringae pv. , визначення

факторів, що призводять до посилення його шкідливості, та здатності патогена і



його ліпополісахаридів спричинювати пошкодження генетичного матеріалу 

рослин за їх взаємодії є актуальною і своєчасною.

Дисертаційну роботу виконано у відповідності із напрямом науково- 

дослідних робіт, визначених програмою фундаментальних і прикладних 

досліджень Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН 

України в межах бюджетних тематик відділу фітопатогенних бактерій, Гранту 

Президента України для молодих вчених і проекту Державного фонду 

фундаментальних досліджень.

Наукова новизна основних наукових положень та висновків, 

сформульованих у дисертації. У дисертаційній роботі реалізовано системний 

підхід до вивчення збудника базального бактеріозу пшениці, вирішено 

актуальну наукову проблему -  визначення факторів, що призводять до 

збільшення його шкідливості та науково обґрунтовано нові підходи до 

вдосконалення діагностики і контролю цього збудника.

На основі одержаного експериментального матеріалу логічно 

сформульовані основні положення та висновки, новизна яких в наступному:

Вперше встановлено, що збудник базального бактеріозу syringae pv. 

atrofaciens є поліфагом, який уражує пшеницю і сегетальну рослинність у її 

посівах. За фенотиповими і генотиповими властивостями виявлено 

однорідність популяції P. syringae pv. atrofaciens. Вперше встановлено, що для 

всіх штамів цього збудника домінуючим продуктом за RAPD-ампліфікації з 

праймером ОРА-13 є фрагмент розміром 700 т.п.н., наявність якого відрізняє 

представників цього патовару від інших патоварів P. syringae. Автором 

виявлено серологічну спорідненість штамів збудника базального бактеріозу, 

ізольованого з різних екологічних ніш, і встановлено їх належність до чотирьох 

серологічних груп II, IV, V, VI.

Вперше встановлено, що досліджені пестициди чинять мутагенну дію на 

збудника базального бактеріозу пшениці, що необхідно враховувати при 

розробленні обґрунтованих методів захисту від фітопатогенів. Виявлено, що 

пестициди альфа-циперметрин, трибенурон-метил+трифенсульфурон-метил
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з
збільшують частоту утворення морфологічних дисоціантів syringae pv. 

atrofaciens, що ускладнює ідентифікацію патогена. Спонтанні та індуковані R- 

форми P. syringae pv. atrofaciens характеризуються підвищеною здатністю до 

утворення біоплівок за збереження вірулентності, що покращує здатність 

збудника виживати у філосфері і призводить до збільшення шкідливості 

базального бактеріозу. Виявлено, що трибенурон-метил+трифенсульфурон- 

метил та беноміл, тіофанат-метил, флудіоксоніл проявляють мутагенну дію 

щодо P. syringae pv. atrofaciens, спричинюючи збільшення кількості мутацій 

стійкості до стрептоміцину.

Обґрунтовано, що антимутагенна активність є загальною властивістю 

ліпополісахаридів патоварів P.syringae у бактеріальній тест-системі. В 

рослинній тест-системі з А. сера ЛПС збудника базального бактеріозу 

індукують підвищення частоти хромосомних аберацій.

Встановлено, що P. syringae pv. atrofaciens на початковому етапі розвитку 

патологічного процесу підвищує активність ферментів антиоксидантного 

захисту рослин пшениці -  каталази і пероксидази, знижує вміст основних 

фотосинтетичних пігментів, пригнічує процеси фотосинтезу.

Вперше продемонстровано токсичну дію ліпополісахаридів та 

інактивованих клітин P. syringae pv. atrofaciens на калюсні клітини пшениці та 

обґрунтовано їх застосування для оцінки стійкості сортозразків пшениці до 

збудника базального бактеріозу в умовах in vitro.

Практичне значення роботи. Отримані експериментальні результати 

покладено в основу експрес діагностики збудника базального бактеріозу 

пшениці з використанням високоспецифічної антисироватки до представників 

чотирьох серогруп P. syringae pv. atrofaciens, на яку отримано патент UA № 

1364416 U Експрес-діагностика збудника базального бактеріозу пшениці 

Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. 27.08.2019.

Результати вивчення властивостей P. syringae pv. atrofaciens використано 

при підготовці методичних рекомендацій з діагностики фітопатогенних 

бактерій та з виявлення й ідентифікації збудника базального бактеріозу



пшениці. На основі даних щодо вивчення впливу пестицидів на фітопатогенні 

бактерії і P. syringae pv. atrofaciens, зокрема, підготовлено рекомендації щодо 

контролю збудників бактеріальних хвороб.

Запропоновано спосіб оцінки стійкості до збудника базального бактеріозу 

клітинних ліній пшениці на основі даних токсичності ліпополісахаридів 

P. syringae pv. atrofaciens для калюсних клітин пшениці і мутагенності в 

рослинній тест-системі (Пат. на корисну модель UA № 139621 U Спосіб 

відбору стійких до збудника базального бактеріозу клітинних ліній пшениці. 

10.01.2020.).

Результати роботи увійшли до лекційних курсів та практичних робіт з 

дисциплін «Біотехнологічні методи захисту рослин», «Фітосанітарний 

моніторинг», «Інтегрований захист рослин», «Екологія шкідників та збудників 

хвороб» для бакалаврів і магістрів у Національному університеті харчових 

технологій, Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України, Полтавській державній аграрній академії. Матеріали дисертаційної 

роботи використано при підготовці до видання підручника: Буценко Л.М., 

Пирог Т.П. Біотехнологічні методи захисту рослин. К.: Видавництво Ліра-К, 

2018. 346 с. (Рекомендовано Вченою радою Національного університету 

харчових технологій, протокол № 3 від 31 жовтня 2018 p.).

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень та 

висновків, сформульованих із дисертації підтверджуються комплексним 

підходом до вирішення поставлених задач. Усі експериментальні результати, 

наукові положення і висновки дисертаційної роботи Л.М. Буценко, 

побудовані на матеріалах власних досліджень з використанням 

традиційних і сучасних методів досліджень, є достовірними. Статистична 

обробка результатів виконана відповідно до вимог обробки 

експериментальних даних. Викладення власних експериментальних 

результатів, отриманих за допомогою використаних методів, логічно 

пов’язано з метою та задачами досліджень. Завдяки комплексному підходу
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до вирішення поставленої у роботі мети, автором повністю розкрито суть 

проблеми, що вивчалась.

Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджено їх обговоренням на вітчизняних та міжнародних наукових 

з’їздах і конференціях.

Структура дисертації, характеристика розділів, оцінка змісту та 

завершеність роботи в цілому.

Дисертаційна робота викладена на 432 сторінках друкованого тексту і 

складається із «Вступу», розділів «Огляд літератури», «Матеріали і методи 

досліджень», 5 розділів власних досліджень, а також аналізу і узагальнення 

результатів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дисертаційна 

робота містить 67 таблиць і 54 рисунки.

У Вступі дисертантка обґрунтовує актуальність і перспективність 

досліджень, формулює мету та завдання досліджень, наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, наводить матеріали апробації 

результатів досліджень та перелік своїх наукових публікацій.

В Огляді літератури (Розділ 1), який складається з п’яти підрозділів, 

детально і кваліфіковано висвітлено результати досліджень, що стосуються 

сучасного стану досліджень збудника базального бактеріозу Pseudomonas 

syringae pv. atrofaciens, таксономічного положення та факторів його 

патогенності. Описано вплив пестицидів на мікроорганізми ризосфери і 

філосфери в агрофітоценозах. Розглянуто ліпополісахариди P. syringae як один 

із факторів взаємодії з рослинами. Висвітлено питання геномодулювальної 

активності мікроорганізмів і можливих механізмів такої активності. Відмічено, 

що поширення і властивості P. syringae pv. atrofaciens все ще потребують більш 

широкого кола досліджень. За результатами огляду літератури автор робить 

висновок, що P. syringae pv. atrofaciens в агрофітоценозі зазнає впливу 

пестицидів, і в той же час, дані щодо мутагенного впливу пестицидів на 

фітопатогенні бактерії відсутні, немає інформації щодо можливих адаптацій 

фітопатогенних бактерій до несприятливої дії пестицидів в агрофіценозах, ще
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багато прогалин в уявленні про наслідки і механізми взаємного впливу рослин і 

патогенів.

У розділі 2 «Матеріали і методи досліджень» дисертанткою обґрунтовано 

використання необхідних класичних та сучасних експериментальних методів: 

мікробіологічних, біохімічних, біотехнологічних, молекулярно-біологічних 

(RAPD-ПЛР аналіз, електрофорез білків зовнішньої мембрани бактерій) 

методів. Геномодулювальну активність визначали у загальноприйнятих тест- 

системах: тесті Еймса і Allium сера-тесті. Вплив на пухлиноутворення 

досліджено з використанням як рослинної {Agrobacterium tumefaciens -  

експлантати картоплі), так і тваринних (карциноми Ерліха і саркома 37 у 

мишей) моделей пухлиноутворення.

Статистичну обробку отриманих експериментальних даних здійснювали 

за використання пакету прикладних програм Statistica 6.0 та використовуючи 

вбудовані функції у Excel. Кластерний аналіз даних RAPD-ПЛР профілювання 

та білкових профілів фітопатогенних бактерій виконано за допомогою 

програми RStudio (Version 3.5.1) з використанням базових функцій hclust.

У Розділі 3 «Поширення в агрофітоценозі пшениці і властивості 

Pseudomonas syringae pv. atrofaciens» викладено результати вивчення 

поширення, симптомів, біологічних властивостей збудника базального 

бактеріозу агрофітоценозу пшениці. Авторкою встановлено, що P. syringae pv. 

atrofaciens є широко розповсюдженим збудником бактеріального ураження 

пшениці в Україні та може перебувати як епіфіт на рослинах пшениці. Крім 

цього Людмилою Миколаївною встановлено бактеріальне ураження бур’янів у 

посівах пшениці з симптомами, характерними для збудника базального 

бактеріозу. Ізоляти бактерій, виділені з різних екологічних ніш, не 

відрізняються за фізіолого-біохімічними і серологічними властивостями, 

відповідають властивостям колекційних штамів бактерій і неопатотипового 

штаму P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 та їх характеристикам.

Для встановлення спорідненості P. syringae pv. atrofaciens з штамами 

P. syringae, ізольованими з уражених бур’янів в агрофітоценозах пшениці,
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визначено серологічні властивості, склад жирних кислот, ДСН-ПААГ профілі 

білків клітин бактерій і здійснено RAPD-ПЛР аналіз. Показано, що бактерії, 

ізольовані з бур’янів, серологічно споріднені з штамами Pseudomonas syringae 

pv. atrofaciens і належать до тих же серогруп (II, IV, V,VI).

RAPD-ПЛР з використанням праймеру ОРА-13 встановлено, що всі 

штами P. syringae pv. atrofaciens, незалежно від географічного регіону 

виділення, належності до серогрупи та агресивності, утворюють генетично 

однорідну групу. Для усіх штамів P. syringae pv. atrofaciens домінуючим 

продуктом є фрагмент ДНК розміром близько 700 т.п.н.

Авторка стверджує, що за серологічними властивостями, RAPD-ПЛР 

аналізу з праймером ОРА-13 та результатами ДСН-ПААГ профілів білків 

бактерії, шо уражують бур’яни в агрофітоценозі пшениці, належать до 

P. syringae pv. atrofaciens, який є збудником хвороб зернових культур. Це 

свідчить про те, що збудник базального бактеріозу є поліфагом, який уражує 

широке коло рослин.

Отримані дисертанткою результати підтверджують ненадійність такого 

критерію як «рослина-хазяїн» для встановлення приналежності бактерій 

P. syringae до певного патовару.

У розділі 4 «Вплив пестицидів на P. syringae pv. atrofaciens» висвітлено 

результати досліджень впливу, який чинять пестициди на збудника базального 

бактеріозу. Виявлено, що більшість досліджених пестицидів не виявляють 

антибактеріальної дії на штами P. syringae pv. , як і на штами інших

патоварів P. syringae. Лише препарати, які містять манкоцеб, проявляють 

антибактеріальну активність щодо збудника базального бактеріозу і можуть 

бути використані для його контролю.

Важливо, що дисертантка наголошує на перспективі використання 

мікробних препаратів для контролю збудників бактеріальних хвороб. Серед 

вивчених біологічних препаратів антимікробною активністю характеризувалися 

препарати на основі Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens та Pseudomonas 

aureofaciens.
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Авторкою показано, що фунгіциди беноміл (500 г/кг), тіофанат-метил 

(700 г/кг) та флудіоксоніл (25г/л) виявляють мутагенну активність, 

спричинюючи збільшення кількості His+ реверсій у тест-штаму typhimurium 

ТА98.

Виявлено, що гербіцид трибенурон-метил+трифенсульфурон-метил та 

фунгіциди беноміл, тіофанат-метил, флудіоксоніл спричинюють збільшення 

кількості StrR мутацій у збудника базального бактеріозу пшениці.

Встановлено, що альфа-циперметрин і трибенурон- 

метил+трифенсульфурон-метил збільшують частоту морфологічної дисоціації 

збудника базального бактеріозу з формуванням колоній R-форми у 10 -  100 

разів у штамів P. syringae pv. atrofaciens. Появу індукованих альфа- 

циперметрином R-форм P. syringae pv. atrofaciens виявляли вже на початкових 

та ранніх стаціонарних стадіях культивування бактерій. Появу R-форм на 

середовищі з гербіцидом трибенурон-метил+трифенсульфурон-метил 

реєстрували з 12-ї години культивування.

За фізіолого-біохімічними властивостями R-дисоціанти P. syringae pv. pv. 

atrofaciens мали незначні відмінності від вихідної S-форми, вони здатні 

індукувати реакцію надчутливості на листках тютюну, взаємодіяти із 

штамоспецифічною антисироваткою та мають ідентичні профілі білків 

зовнішньої мембрани. R-форми P. syringae pv. atrofaciens характеризуються 

підвищеною здатністю до формування біоплівок.

РОЗДІЛ 5 «Характеристика ліпополісахаридів Pseudomonas syringae» 

присвячений результатам дослідження ліпополісахаридів найбільш типових 

представників P. syringae pv. pv. atrofaciens, що виділені з агрофітоценозу 

пшениці та інших патоварів P. syringae. Дисертантка встановила, що хімічний 

склад отриманих ліпополісахаридів є типовим для бактерій виду P. syringae та 

містить вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти і 2-кето-З-дезоксиоктонову 

кислоту, яка завжди присутня в ліпополісахаридах грамнегативних бактерій. 

ЛПС штамів P. syringae pv. atrofaciens серологічно активні з антисироватками 

до бактерій P. syringae відповідних серогруп. ЛПС штамів P. syringae pv.
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atrofaciens містять жирні кислоти, що було встановлено при вивченні жирних 

кислот цілих клітин цих же штамів. ЛПС бактерій виду P. syringae, на відміну 

від клітин бактерій цього виду, не індукують реакцію надчутливості у листках 

тютюну. За інокуляції листків тютюну сумішшю суспензії клітин P. syringae з 

розчином ЛПС відповідного штаму концентрацією 1,0 мг/мл не розвивалась 

реакція надчутливості, що за висновком дисертантки свідчить про біологічну 

активність отриманих ЛПС та їхню здатність запобігати розвитку реакції 

надчутливості у листках тютюну.

У Розділі 6 «Геномодулювальна активність та вплив на 

пухлиноутворення Pseudomonas syringae» висвітлено геномодулювальну 

активність у бактеріальній і рослинній тест-системах. Показано, що штами 

патоварів P. syringae за культивування в лабораторних умовах не утворюють 

метаболітів із мутагенною дією, які здатні впливати на кількість реверсій у 

тест-штамів S. typhimurium (тест Еймса) та не спричинюють активацію 

промутагену 3,3'-діамінобензидину. ЛПС P. syringae не проявляє мутагенної 

активності, але має антимутагенну активність -  здатний пригнічувати 

індукований біхроматом калію та М-метил-І\Р-нітро-М-нітрозогу анід ином 

мутагенез у тесті Еймса. На підставі аналізу власних експериментальних даних 

авторка стверджує, що антимутагенна активність у тесті Еймса є загальною 

властивістю ЛПС бактерій патоварів P. syringae і може бути пов’язана з 

полісахаридною частиною складної молекули ЛПС. У рослинній тест-системі 

ЛПС P. syringae pv. atrofaciens проявляють здатність порушувати цілісність 

хромосом у клітинах апікальної меристеми Allium сера, виявлено такі типи 

пошкоджень хромосомного апарату як фрагменти хромосом, мости, втрата 

хромосом.

Встановлено вплив ЛПС Р syringae pv. atrofaciens на утворення пухлин у 

рослинній і тваринній моделях пухлиноутворення. Найбільшу протипухлинну 

активність відзначали при обробленні експлантатів картоплі ЛПС P. syringae 

pv. atrofaciens до інокуляції суспензією клітин Agrobacterium tumefaciens. 

Авторка вважає, що за встановленої відсутності у ЛПС P. syringae pv.
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atrofaciens антибактеріальної активності, ЛПС впливає на процеси 

прикріплення A. tumefaciens до рослинних клітин.

Розділ 7 «Вплив збудника базального бактеріозу пшениці на фізіолого- 

біохімічні процеси в рослинних клітинах» присвячений результатам 

дослідження впливу P. syringae pv. atrofaciens і його ЛПС на ферментативну 

активність та фотосинтетичний апарат пшениці за штучного зараження 

фітопатогеном. Після інокуляції пшениці фітопатогеном підвищується 

ферментативна активність компонентів антиоксидантного захисту -  

пероксидази і каталази, зменшується вміст у листках інфікованих рослин 

основних фотосинтетичних пігментів: хлорофілу а (на 55,5%), хлорофілу b (на 

66,7%). Вміст каротиноїдів, шо є додатковими пігментами та виконують 

захисну функцію, знижувався вдвічі. При введенні в рослини пшениці ЛПС 

P. syringae pv. atrofaciens суттєво зростає вміст хлорофілу а і хлорофілу Ь.

Для з’ясування особливостей впливу P. syringae pv. atrofaciens на рослини 

пшениці авторкою досліджено окремі функціональні ланки фотосинтетичного 

апарату біофізичним методом індукції флуоресценції за допомогою 

портативного приладу «Floratest».

Дисертанткою показано здатність ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 

змінювати фізіологічний стан рослинного тест-об’єкта {Allium сера), зокрема 

його оксидативний стан. Про такі зміни свідчить зростання пероксидазної 

активності та інтенсифікація процесів перекисного окиснення ліпідів.

Встановлено можливість застосування інактивованих клітин і ЛПС 

P. syringae pv. atrofaciens як селективного фактора для визначення стійкості 

ліній пшениці до збудника базального бактеріозу. Розроблено схему відбору 

стійких до збудника базального бактеріозу сортів пшениці vitro. Методом 

культури in vitro отримано стійкі, здатні до регенерації калюсні лінії пшениці 

сортів Подолянка і Столична, перспективні для селекційної роботи зі створення 

сортів, стійких до збудника базального бактеріозу пшениці.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів» написаний на основі 

експериментальних результатів, отриманих автором і охоплює всі напрями
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виконаної роботи, у ньому наведено критичний аналіз власних результатів, їх 

порівняння з даними літератури. Позитивним є те, що автором на підставі 

аналізу своїх результатів, представлено концептуальну схему функціонування 

збудника базального бактеріозу.

За результатами досліджень автором сформульовано 11 висновків, які в 

повній мірі відображають наукову новизну і практичне значення дисертаційної 

роботи, узагальнюють результати досліджень і висвітлюють рішення 

поставлених завдань.

Список джерел літератури складено в алфавітному порядку, він містить 

559 посилань, з яких 381 англомовних, оформлений згідно вимог МОН 

України.

Додатки включають: список публікацій здобувача за темою дисертації та 

відомості про апробацію; блок-схему ідентифікації Pseudomonas syringae; 

карту-схему виявлення Pseudomonas syringae pv. atrofaciens на пшениці та житі 

в Україні; фотографії з симптомами ураження на бур’янах, що розвиваються за 

штучної інокуляції штамами P. syringae pv. atrofaciens, які ізольовано із 

пшениці; хроматограми жирних кислот ЛПС P. syringae pv. atrofaciens; патенти 

на корисні моделі; акти впровадження результатів дисертаційної роботи в 

навчальний процес.

Повнота викладу основних наукових положень та висновків в 

опублікованих працях та авторефераті. Основні наукові положення та 

висновки, які сформульовані в дисертаційній роботі та авторефераті, достатньо 

повно викладені в авторських публікаціях: 73 наукових працях, з них 35 статей, 

у тому числі 2 3 - у  фахових виданнях, 7 - у  виданнях, що включені до 

міжнародних баз даних Scopus і WoS, 2 патенти України на корисні моделі, З 

розділи у монографіях, 1 підручник, 2 методичні рекомендації, ЗО тез 

доповідей. Крім цього, основні наукові положення дисертаційної роботи 

апробовані на наукових конференціях та з’їздах.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням та висновкам 

дисертаційної роботи і оформлений згідно встановлених вимог.
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Щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Л.М. Буценко являє собою завершену наукову 

працю, її оформлення відповідає встановленим вимогам. У тексті автореферату 

стисло представлено основний зміст всіх розділів дисертації, що дозволяє 

сформувати уявлення про роботу в цілому.

Зауваження до дисертаційної роботи:

Оцінюючи дисертаційну роботу позитивно, хотілося б висловити деякі 

побажання, зауваження та отримати відповіді на деякі запитання:

1. Виявлення збудника базального бактеріозу Ви проводи на пшениці 

за різних систем землеробства. Чи спостерігали різницю у прояві симптомів, 

характері і кількості уражень на пшениці, вирощеній за інтенсивної і органічної 

систем землеробства?

2. Потребує пояснення той факт, що за фенотиповими властивостями 

штам 9443 належать до P. syringae pv. atrofaciens. Але авторка пише, що за 

молекулярно-біологічними характеристиками цей штам відрізнявся від інших 

штамів P. syringae pv. atrofaciens.

3. Обґрунтувати, чому для визначення впливу пестицидів на збудника 

базального бактеріозу дисертантка досліджувала фунгіциди.

4. Дисертантка показала, що інокуляція рослин пшениці патогеном 

P. syringae pv. atrofaciens призводить до зменшення вмісту в листках 

інфікованих рослин основних фотосинтетичних пігментів хлорофілу а, 

хлорофілу b та каротиноїдів. Але введення в рослину ліпополісахариду цього 

патогена індукує зростання їх вмісту. Як це можна пояснити?

5. Авторка стверджує, що продуктивність сільськогосподарських 

культур залежить від балансу і взаємодії між патогенними та корисними 

мікроорганізмами. Коректніше буде, якщо додати слова «значною мірою».

У дисертації трапляються незначні граматичні помилки, неправильні 

вирази і неточності.
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Однак, вказані зауваження не носять принципового характеру і не 

знижують позитивної оцінки дисертації та викладених дисертанткою основних 

наукових положень та висновків.

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота JI.M. Буценко є фундаментальним дослідженням у 

галузі мікробіології, при виконанні якої за комплексного використання 

загальноприйнятих та сучасних методів дисертанткою встановлено, що збудник 

базального бактеріозу Pseudomonas syringae pv. atrofaciens не є спеціалізованим 

фітопатогеном, а поліфагом, який здатний уражувати широке коло рослин в 

агрофітоценозі. Виявлено, що застосування пестицидів посилює гетерогенність 

популяції патогена і є одним із факторів зростання його шкідливості. За 

взаємодії патоген-рослина встановлено вплив P. syringae pv. atrofaciens на 

генетичний матеріал і фізіологічний стан рослин та науково обґрунтовано нові 

підходи до вдосконалення діагностики і контролю цього збудника.

Отже, за актуальністю, науковою новизною, науково-практичним 

значенням отриманих результатів дисертаційна робота «Біологічні властивості і 

мікробно-рослинні взаємодії збудника базального бактеріозу агрофітоценозу 

пшениці» відповідає вимогам п. 10 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 24 липня 2013 року за 

№ 567, а її автор Людмила Миколаївна Буценко заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 - 

мікробіологія.
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