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Просо звичайне (Рапісит тіїіасеит) - однорічна культурна рослина 
родини злакових, є однією з найважливіших круп'яних культур, яка широко 
застосовується практично в усіх галузях сільськогосподарського 
виробництва, промисловості і медицини. Одним із чинників, що стримують 
високу продуктивність є збудники хвороб, втрати від яких можуть сягати 25-
75% і більше. Для запобігання їх масового поширення потрібен комплексний 
підхід до розробки й проведення захисних, заходів, а також впровадження 
імунних сортів, що випливає з концепцій «інтегрований захист рослин», 
«раціональне природокористування» та принципу «екологічного 
імперативу». 

Проблеми в продовольчій, аграрній і біологічній сферах, викликані 
антропогенною діяльністю, змушують дбайливе людство переглянути 
наслідки і заглянути в майбутнє для розробки ефективної стратегії, одним із 
важливих елементів якої є пошук способів для покращення і підвищення 
агроекологічного потенціалу агробіогеоценозів, оскільки порушення законів 
землеробства, сортової політики, принципів фітокарантинної роботи та 
іншого призвело до майже иезворотних процесів. Тому на сьогодні 
актуальними є оновлення та доповнення агроекологічних знань, розуміння 
процесів і механізмів, які відбуваються в агробіоценозах культурних рослин. 
Водночас проведення діагностики та моніторингу фітопатогенних організмів 
є обов'язковою умовою для удосконалення інтегрованої системи захисту 
рослин, в якій провідну роль відіграють хімічні засоби контролю. 

Дисертаційна робота Столяр С.Г. присвячена екологічному 
обґрунтуванню оптимІзації захисту проса посівного від збудників хвороб, що 
зумовлює її актуальність та важливість. Робота виконана в Житомирському 
національному агроекологічному університеті. Результати, одержані 
дисертанткою, висвітлені у 28 наукових працях, в т.ч., із них 5 статей у 
фахових виданнях, 2 - в іноземних виданнях, 20 тез та матеріалів наукових і 
науково-практичних конференцій, а також один патент на винахід. 

Дисертаційну роботу викладено на 263 сторінках комп'ютерного 
тексту. Складається зі вступу, 7 розділів, висновків, рекомендацій 
виробництву, списку використаних джерел, що включає 269 найменувань, у 
т. ч. 89 латиницею та додатків, містить 51 таблицю і 40 рисунків. 

Мета роботи сформована чітко, а поставленні до неї завдання 
відповідають змісту дисертації. Експериментальний матеріал викладений 
змістовно, з використанням загальноприйнятих і спеціальних методів 
досліджень. 

Житомирський національний 
агроекологічний університет 

З А Г А Л І Н ЇЙ В ІДДІЛ 



В цілому, слід відзначити, що здобувачем виконана достатньо 
різнопланова робота, що охоплює широке коло питань з фітопатології, 
мікології та агроекології.

В розділі 1 «СТАН ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ 
АГРОЕКОСИСТЕМ ПРОСА ПОСІВНОГО ВІД МІКОЗІВ» (огляд літератури) 
детально проаналізовано результати досліджень вітчизняних та зарубіжних 
учених щодо видового складу збудників грибних хвороб проса посівного, 
еколого-біологічних особливостей їх розвитку та шкідливості. Приділено 
увагу методам контролю розвитку мікозів: агротехнічному (стійкості сортів, 
впливу строків та норм висіву насіння), біологічному та хімічному. 
Розглянуто особливості захисту проса посівного від збудників грибних 
хвороб за органічного виробництва зернової продукції.

Висвітлено актуальність та необхідність проведення досліджень за 
темою дисертаційної роботи із встановлення патогенного комплексу проса 
посівного, особливостей розвитку мікозів залежно від екологічних чинників 
навколишнього середовища та розроблення екологічно безпечних систем 
захисту від них для отримання високих та конкурентоздатних урожаїв 
якісного зерна.

У висновках по розділу дисертант наголошує, що стимулюючим 
чинником, який зумовлює щорічний недобір урожаю та зниження якості 
зерна є ураження рослин мікозами, інтенсивність розвитку яких зумовлена 
біологічними особливостями збудників, сортовими особливостями та 
гідротермічними умовами навколишнього середовища в період вегетації 
рослин. Для обмеження розвитку та шкідливості фітопатогенів необхідно 
вдосконалювати та впроваджувати комплекс взаємопов’язаних 
профілактичних і контролюючих заходів. Наразі недостатньо вивчене 
питання поширення й розвитку збудників грибних хвороб в агроценозах 
проса посівного в Поліссі України, а також відсутні рекомендації щодо 
заходів захисту рослин культури та контролю мікозів.

Значна кількість літературних джерел, що використані в роботі, 
відноситься до цього розділу.

В розділі 2 «МІСЦЕ, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 
ДОСЛІДЖЕНЬ» висвітлено методологію досліджень, подано характеристику 
ґрунтово-кліматичних зон України: Полісся й Лісостепу -  місць проведення 
досліджень, наводиться схема маршрутних обстежень агроценозів проса 
посівного, наводяться дані з метеорологічних умов, які б доречно було б 
висвітлити у  III розділі Результати досліджень, а в самому II розділі дати 
більш загальну характеристику щодо суми опадів, суми активних і 
позитивних температур, значень ГТК під час вегетації проса.

В розділі З «ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ В АГРОЕКОСИСТЕМАХ 
ПРОСА ПОСІВНОГО» викладений експериментальний матеріал, що 
стосується особливостей дослідження найбільш поширених збудників 
грибної етіології ценозів проса посівного в умовах Полісся, де автор вперше 
в Україні виявила на рослинах проса посівного збудник листової форми



пірикуляріозу..Magnaporthe grisea (T. T. Hebert) М. Е. Barr. Представлено
розроблену ЗІ>модель прогнозу розвитку бурої плямистості, пірикуляріозу 
та кореневих гнилей проса посівного, що дозволяє оптимізувати захисні 
заходи, які спияють збереженню майбутнього врожаю.

Всі дані мають математичну обробку.
При розгляді цього розділу виникають деякі запитання: чи дійсно 

дисертанткою вперше в Україні, чи лише в умовах Полісся України, виявлено 
на рослинах проса збудник Magnaporthe grisea (Т. Т. Hebert) листкової форми 
пірикуляріозу? Де в країнах Європи, Азії зосереджені найбільші вогнища 
цього консорту, наведіть приклади? Чилі це зумовлено? Яким чином 
Magnaporthe grisea з ’явився в агроекосистемах України?

Надзвичайно цінною і важливою є розробка 3D -моделі прогнозу 
розвитку бурої плямистості, пірикуляріозу та кореневих гнилей проса 
посівного. Проте автором не зазначено, який з програмних документів 
використано для її побудови, яка методика користування ним?

В розділі 4 «ЕКОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ КОНТРОЛЮ МІКОЗІВ У 
АГРОЦЕНОЗАХ ПРОСА ПОСІВНОГО» С.І. Столяр детально і послідовно 
викладені дані з вивчення ефективності заходів з обмеження розвитку мікозів 
проса посівного.

Хотілося б почути: чим. обумовлений механізм стійкості популяцій 
рослин сортів проса посівного Козацьке, Омріяне, Ювілейне до збудників 
хвороб та чим саме зумовлене поєднання найменшого прояву збудників 
мікозів з високою врожайністю зерна ..1,40-1,52 т/га?

В розділі 5 «ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
БІОЛОГІЧНИХ, ХІМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ, РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ 
РОСЛИН ПРОТИ МІКОЗІВ ПРОСА ПОСІВНОГО» розкрито вплив 
комплексного застосування протруйників насіння, біологічних препаратів та 
регуляторів росту рослин для контролю збудників хвороб на рослинах проса.

В розділі 6 «СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРОСА ПОСІВНОГО ВІД 
МІКОЗІВ представлено розроблену інтегровану систему захисту проса 
посівного від мікозів як за традиційної, так і інтегрованої й органічної 
технологій вирощування проса. В цьому розділі здобувачем підтверджено 
нормативну безпечність зерна проса посівного на основі проведеної 
екотоксикологічної оцінки наявності залишкових форм пестицидів, в 
результаті чого в продукції їх не виявлено.

В розділі 7 «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ 
ЗАХИСТУ АГРОЕКОСИСТЕМ ПРОСА ПОСІВНОГО ВІД ГРИБНИХ 
ХВОРОБ» наводиться обґрунтування застосування фунгіцидів при 
вирощуванні проса посівного, зокрема, автором встановлено 
екотоксикологічний ризик^ застосування пестицидів за розрахованим 
агроекотоксикологічним індексом небезпеки (АЕТІ), проте не вказано хто 
автор, використаного здобувачем агроекотоксикологічного індексу 
небезпеки (АЕТІ), і що означає у  формулі коефіцієнт 5000?

В цьому ж розділі надається економічна ефективність систем захисту 
агроценозу проса посівного від мікозів.



Роботу завершують висновки і список використаних 269 джерел. Усі 13 
висновків відповідають поставленим завданням.

Попри позитивну оцінку дисертації, варто зупинитися на зауваженнях, 
на деякі з них хотілося б почути відповідь:

- У назві дисертаційної роботи, як і у  меті, завданнях, висновках, і у  
самих результатах досліджень, як дисертаційної роботи, так і 
автореферату дисертантом виклад матеріалу подається з точки 
зору хвороб, їх поширення, а доречно було б, акцент поставити на 
збудників мікозів, їх екологічну роль в агробіоценозах проса 
посівного.

- Хто автор використаного в тексті дисертаційної роботи терміну 
«ценотична напруга в посівах» і що під ним розуміється (с. 143)?

- В тексті на с. 56, 69, 84, 115, 121, 123, 128, 152, 173 та ін. 
зустрічаються помітки редакційного і технічного характеру 
(агротехнічний «прийом», «екологічно чиста» продукція, прояв 
«захворювань» у  період вегетації, «зростання розвитку» мікозів, 
«здійснює» негативний вплив, тощо).

Однак, не зважаючи на низку зауважень, дисертаційна робота Столяр 
Світлани Григорівни є завершеною науковою працею і є основою для 
подальшого розвитку досліджень в напрямку екології, фітопатології та 
мікології проса посівного, отримання нових відомостей.

Дисертація написана державною мовою, експериментальний матеріал 
викладений точно і послідовно, робота має достатню кількість 
ілюстративного матеріалу.

Підсумовуючи все вище сказане і високо оцінюючи результати 
проведених досліджень, вважаю, що дисертаційна робота «Екологічне 
обґрунтування захисту проса посівного від грибних хвороб у Поліссі 
України» є такою, що повністю відповідає вимогам п..п. 9, 11, 12 «Порядку 
присудження наукових ступенів», затвердженому Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.07.2013 р. за № 567 зі змінами, затвердженими 
Постановами Кабінету Міністрів України за № 656 від 19 серпня 2015 р та № 
1159 від 30 грудня 2015 p., а її автор — Світлана Григорівна Столяр 
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 03.00.16 -  екологія.
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