
Відгук 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Столяр Світлани Григорівни 
за темою «Екологічне обґрунтування захисту проса посівного від грибних 

хвороб у Поліссі України», подану до захисту на здобуття наукового ступеня 
кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - екологія 

Дисертаційна робота загальним обсягом 263 стор. комп'ютерного тексту, 
включає 51 таблицю, 40 рисунків та додатки. Має доцільну структуру із семи 
розділів, висновки, рекомендації виробництву, список використаних джерел 
налічує 269 найменувань (з яких 89 латиницею). 

Вибрана тема дисертаційної роботи є актуальною. Наукові положення 
обгрунтовані і достовірні, одержані результати досліджень мають наукову 
новизну, висновки мають значимість для науки і практики. 

Основні результати дисертаційної роботи викладено у 28 наукових 
працях, із них 1 стаття у фаховому виданні України, 4 - у фахових виданнях 
України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 2 - у виданні 
іноземних держав, 20 тез та матеріалів наукових і науково-практичних 
конференцій, один патент на корисну модель. 

Дисертаційна робота виконана у 2013 - 2015 pp. у Житомирському 
національному агроекологічному університеті згідно з тематичним планом за 
завданням: «Удосконалення системи захисту посівів проса від основних хвороб 
в Поліссі» (номер державної реєстрації - 0113U003475) на належному науково-
методичному рівні і відповідає науковій спеціальності 03.00.16 - екологія. 

Актуальність теми. Порушення аграріями технології вирощування проса 
посівного (Рапісит тіїіасеит L.) спонукало до масового поширення та 
розвитку хвороб грибної етіології, втрати валового збору зерна від яких 
щорічно становлять 15-30 %, а в епіфітотійні роки досягають до 50% і більше. 

Внаслідок відхилення від норм та строків сівби, відсутність збалансованої 
системи мінерального і органічного удобрення, недотримання сівозміни, 
елементів системи захисту посівів сільськогосподарських культур від 
шкідливих організмів землеробство значно нівелювало природну мозаїчність 
екотопів і, відповідно, екосистем. Тому агроекосистеми потребують вкладення 
значної енергії для підтримання їх рівноваги, і головне, захисту 
сільськогосподарських культур від негативних екологічних факторів та 
шкідливих організмів. 

Наразі, особливо гостро стоїть питання забруднення агроекосистем 
пестицидами, внаслідок інтенсифікації аграрного виробництва. 
Нерегламентоване їх використання негативно впливає на навколишнє природне 
середовище та людину, а наслідки прирівнюються до глобальної екологічної 
проблеми. Для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 
й формування ринку екологічно безпечної сільськогосподарської продукції є 
застосування систем захисту від шкідливих організмів, які не завдають шкоди 
агроекосистемам та є економічно доцільними. Тому, проблема вдосконалення 
рослинництва буде завжди актуальною, змінюватиметься лише контекст вимог 
та очікувань. 

Представлена до захисту дисертаційна робота Столяр Світлани 
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обґрунтуванню захисту від грибних хвороб агроекосистеми на прикладі цінної 
продовольчої, і особливо, круп’яної культури - проса посівного у Поліссі 
України.

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи
У вступі, який містить всі необхідні елементи, передбачені чинними 

вимогами до структури дисертаційної роботи. Здобувачем доволі коректно 
охарактеризовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету та 
розроблено логічну програму досліджень, визначено необхідні методи 
наукового пошуку. Визначено наукову новизну одержаних результатів і їх 
практичне значення.

Дисертантом вперше для умов Полісся України:
- уточнено видовий склад збудників грибних хвороб проса посівного, 

визначено домінуючі види, їх еколого - біологічні особливості та шкідливість;
- виявлено на посівах культури в Україні збудника пірикуляріозу 

(листкова форма) -  Magnaporthe grisea (Т. Т. Hebert);
-  досліджено вплив екологічних факторів на динаміку розвитку грибних 

хвороб проса посівного;
-  розроблено 3 D-моделі прогнозу розвитку домінуючих грибних хвороб 

проса посівного залежно від абіотичних факторів;
-  встановлено рівень ураження сортів культури збудниками хвороб 

грибної етіології;
-  визначено вплив норм та строків сівби проса посівного на обмеження 

розвитку мікозів, визначено залишковий вміст пестицидів у зерні проса 
посівного за інтегрованої системи захисту.

Свої здобутки дисертант узагальнила в системі захисту проса посівного 
від комплексу грибних хвороб. У цих заходах вдало поєднано принципи 
екологічної безпеки і господарської діяльності.

Виробничою перевіркою в сільськогосподарських підприємствах: СФГ 
«Вега»; СФГ «Родина»; ПОСП «Зоря» на площі 5 га і ФГ «Шегеда» (3 га) 
підтверджено ефективність розроблених автором інтегрованої та органічної 
систем захисту проса посівного від мікозів в Поліссі України, що дозволяє 
стабілізувати фітосанітарний стан агроценозів і підвищити продуктивність 
культури за дотримання вимог охорони навколишнього природнього 
середовища.

Інтегрована система захисту проса посівного забезпечує збереження 
урожайності зерна на рівні 0,77 т/га, органічна -  0,38 т/га. Рентабельність 
вирощування за інтегрованої системи становить 30,9 %, за органічної -  47,2 %.

У першому розділі «Стан вивчення сучасних заходів захисту 
агроекосистем проса посівного від мікозів» автор досить детально, з 
критичним аналізом першоджерел, наводить історичний екскурс та еволюцію 
технологій вирощування та захисту проса посівного. Аналізує теоретичні 
аспекти проблеми. Детально описує поширення, видовий склад мікозів листя, 
кореневої системи і волоті, виділяє домінуючі види. Наголошує на спеціалізації 
використання комплексу взаємопов’язаних профілактичних і знищувальних 
заходів і цілком логічно робить висновок про доцільність та практичну 
необхідність дати оцінку ефективності сучасному асортименту препаратів 
біологічного та хімічного походження у комплексі з іншими чинниками.



Підтверджую, що для вирішення поставленої мети та завдань, автор 
використовувала усі загальноприйняті, у галузі захисту рослин, фітопатології, 
токсикології, математичної статистики методи, що дозволяють отримати 
оригінальні, об’єктивні, статистично опрацьовані результати, з очевидними 
елементами наукової новизни.

У розділі 2 «Місце, умови та методика проведення досліджень»
детально описана методична сторона виконання досліджень, охарактеризовано 
агрохімічні показники ґрунтового покриву та погодні умови регіонів 
досліджень. Польові дослідження проведені у науково-дослідних установах та 
сільськогосподарських підприємствах різних форм власності Житомирської, 
Рівненської, Вінницької, Хмельницької та Чернігівської областей.

Своєрідний фундамент роботи -  розділ 3 «Видовий склад та еколого- 
біологічні особливості збудників грибних хвороб в агроекосистемах проса 
посівного» з викладенням видового складу найпоширеніших мікозів в 
агроценозах проса посівного. Уперше в Україні виявлено ураження рослин 
проса посівного збудником пірикуляріозу -  Magnaporthe grisea (Т. Т. Hebert) 
М. Е. Barr) (листкова форма).

За оцінкою опонента, особливо важливим для практики захисту посівів 
проса посівного від домінуючих мікозів є розроблення 3D- моделі прогнозу 
розвитку бурої плямистості, пірикуляріозу та кореневих гнилей, які дозволяють 
оптимізувати захисні заходи, що сприяють збереженню майбутнього врожаю.

Багатий експериментальний матеріал наведено у розділі 4 «Екологічні 
прийоми контролю мікозів у агроценозах проса посівного». Наукова позиція 
автора ґрунтується на послідовному використанні таких складових частин, як 
агротехнічні прийоми, стійкі сорти, норми висіву насіння. Переконливі 
результати досліджень, цифровий матеріал, структура урожаю, якість зерна, 
урожайність. Це оціночні предиктори використання засобів захисту.

У розділі 5 «Екологічні аспекти застосування біологічних, хімічних 
препаратів, регуляторів росту рослин проти мікозів проса посівного» 
проаналізовано екологічні аспекти застосування біологічних та хімічних 
препаратів, регуляторів росту рослин проти мікозів проса посівного з метою 
пошуку шляхів зменшення пестицидного навантаження на агроекосистеми і 
одержання екологічно безпечної зернової продукції.

Досліджували можливість передпосівної обробки насіння проса посівного 
фунгіцидами та їх сумішами із біологічними препаратами й регуляторами росту 
рослин для зниження розвитку грибних хвороб в агроценозі на ранніх етапах 
розвитку рослин. Автору також вдалось знайти вдале розв’язання цієї проблеми 
за застосування фунгіцидного протруйника Джагер Плюс, ТН із зменшеною 
нормою витрати (0,2 л/т) і біопрепаратом Псевдобактерін-2, в. р. (1,0 л/т) і 
регулятором росту рослин Ендофіт L I, РК (0,005 л/т), обприскування на 32 - ому 
етапі сумішшю фунгіциду Аякс, КС (0,4 л/га) із регулятором росту рослин Ендофіт 
LI, РК (0,01 л/га). Проаналізовано вплив сумішей на розвиток домінуючих мікозів, 
оцінено технічну ефективність різних варіантів суміші. Розроблений комплекс 
речовин забезпечує підвищення біозахисних властивостей рослин до збудників 
хвороб грибної етіології та збереження врожаю на рівні 0,68 т/га.

Розділ 6 «Системи захисту проса посівного від мікозів» присвячено 
розробленню інтегрованої та органічної системи захисту проса посівного від



комплексу грибних хвороб за результатами експериментальних досліджень та 
узагальнення отриманих даних.

Інтегрована система включала: обробку насіння (Джагер Плюс, ТН (0,2 л/т) 
+ Псевдобактерін-2, в.р. (1,0 л/т) + Ендофіт LI, РК (0,005 л/т); обприскування 
посівів на 32 - ому етапі (за шкалою ВВСН) (Аякс, КС (0,4 л/га) + Ендофіт L1, 
РК (0,01 л/га), 37-ому етапі (Ендофіт LI, РК (0,01 л/га) та 60-ому 
(Псевдобактерін-2, в.р. (0,5л/га).

Розроблена органічна система захисту проса посівного передбачала: 
обробку насіння композицією біологічного препарату Псевдобактерін-2, в. р. 
(1,0 л/т) із регулятором росту рослин Ендофіт L1, РК (0,005 л/т); обприскування 
посівів на 32-ому етапі сумішшю Псевдобактерін-2, в. р. (0,5 л/га) + Ендофіт L1, 
РК (0,01 л/га), 37-ому Ендофіт L1, РК (0,01 л/га) та 60-ому Псевдобактерін-2, 
в. р. (0*,5 л/га).

Доведено, що розроблені екологічно безпечні інтегрована та органічна 
системи захисту проса посівного від комплексу грибних хвороб забезпечують 
технічну ефективність на рівні 60,0-84,4 %, збереження врожаю на рівні 0,77 і 
0,38 т/га та підвищення показників якості зерна.

Заключний розділ дисертації «Еколого-економічне обґрунтування 
заходів захисту агроекосистеми проса посівного від мікозів». Матеріали 
розділу об’єктивно підсумовують витрати різноманітних прийомів та засоби, 
спрямовані на захист проса посівного від грибних хвороб у складі технологій, 
чистий прибуток та рентабельність. За нашою оцінкою, необхідно відмітити ту 
частину роботи, де викладені результати, що стосуються залишкового вмісту 
пестицидів у зерні проса посівного, вирощеного за інтегрованої системи 
захисту. Дисертант цілком справедливо акцентує увагу на розрахованому 
агроекотоксикологічному індексу (АЕТІ), який дорівнює 0,0002, і 
характеризується, як малонебезпечний і не вимагає додаткового контролю 
(ризик застосування пестицидів мінімальний). Наведені матеріали свідчать про 
перспективу суттєвої екологізації технологій захисту посівів проса посівного.

Завершується дисертаційна робота висновками, в яких доволі повно і 
коректно відображено основні результати дослідження, обґрунтованими 
рекомендаціями виробництву та додатками. Зміст автореферату ідентичний 
змісту дисертаційної роботи.

У той же час, високо оцінюючи представлену роботу, вважаю за 
доцільне зробити зауваження до різних розділів текстової частини роботи, 
деталізувати та сформулювати напрями подальших досліджень:

1. Дисертант досить часто в дисертаційній роботі (стор. 56, 195, 205) 
вживає терміни «довкілля» і «навколишнє середовище» у сенсі «природного 
довкілля» або « навколишнього природного середовища», що є некоректним, 
оскільки довкілля, навколишнє середовище, включає крім природної складової 
ще й «мертву» артеприроду;

2. Дослідження проводилися в Поліській і Лісостеповій зонах 
України, а назва дисертаційної роботи включає тільки зону Полісся;

3. В підрозділі 2.3 «Методика досліджень» (стор. 67 - 72) необхідно 
навести не тільки посилання на джерела, а вказати і авторів методик;

4. У тексті дисертації зустрічаються неточності стилістичного характеру, 
зокрема:



- «Основними не причинами поширення хвороби, а чинниками... (стор
51);

- «Біопрепарати, які використовують для обробки насіння, захищають 
зерно (стор 53);

- «Найчастіше в агроценозах кореневих гнилей зустрічається змішана
інфекція».....відсутні абсолютні показники» (стор. 39);

- «У фазі цвітіння» (стор 98); в табл. 4.7 (стор 134) пропущено слово 
рослин;

5. Оскільки дисертант досліджував ураження різних сортів проса 
посівного збудниками грибних хвороб (підрозділ 4.1), тому і в завданнях 
необхідно вказати «не ступінь ураження сортів, а ступінь ураження різних 
сортів»;

6. В таблицях 4.3 і 4.6 «Дисперсійний аналіз розвитку мікозів на сортах 
проса посівного і дисперсійний аналіз урожайності сортів проса посівного», 
наведено джерело варіювання - Невраховані фактори, які мають частку впливу 
від 2,7 до 6,1% та 15,79%, але в описі таблиць аналіз цих факторів відсутній;

7. Невдала назва табл. 5.2 «Урожайність зерна проса посівного залежно 
від застосування протруйників насіння».

Зазначені зауваження не впливають на загальну позитивну наукову 
оцінку роботи, а є лише запрошенням до наукової дискусії.

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність вимогам 
щодо кандидатських дисертацій в Україні.

Дисертаційна робота Столяр Світлани Григорівни «Екологічне 
обгрунтування захисту проса посівного від грибних хвороб у Поліссі 
України» є самостійним, цілісним і комплексним науковим дослідженням, яка 
розв’язує важливу наукову та практичну проблему в галузі прикладної екології. 
Отримані здобувачем результати і висновки є обґрунтованими, мають наукову 
новизну і практичну цінність. Достовірність отриманих результатів 
підтверджена даними статистичного аналізу матеріалів. Робота написана 
літературною мовою, красиво оформлена, характеризується достатньою 
кількістю табличного та ілюстративного матеріалу.

Автореферат та наукові публікації повністю відображають основні 
положення та результати дисертації.

За змістом і оформленням дисертаційна робота та автореферат Столяр С. 
Г. відповідають вимогам до кандидатських дисертацій.

Керуючись критеріями оцінки кандидатських дисертацій, вважаю, що 
дисертаційна робота цілком відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження 
наукових ступенів...», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 07.03.2007 року, № 423, а її автор Столяр Світлана Григорівна заслуговує

доктор сільськогосподарських на̂  
ст. н. співробітник

присудження наукового ступеня 
спеціальністю 03.00.16 -  екологія.
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