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Актуальність теми. Для реалізації селекційно-генетичного потенціалу 

будь якої с.-г. культури важливе значення має впровадження у виробництво 

технологій вирощування, адаптованих до місцевих ґрунтово-кліматичних умов 

регіону основу яких складають сорти нового покоління і способи розмноження 

культури, оптимізація режимів живлення та водозабезпечення. А тим більше, 

що дослідження проводились з мало вивченою для умов України культурою 

стевією (Stevia Rebaudiana Bertoni). Таким чином, комплексне обґрунтування та 

розробка основних елементів технології розмноження стевії є актуальною 

проблемою, а дисертаційна робота виконана Стефанюком Володимиром 

Йосиповичем «Управління продукційним процесом за вирощування стевії 

(Stevia rebaudiana bertoni)» має практичне значення.  

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

Дослідна робота за темою дисертації виконана впродовж 2001–2019 рр. і 

була частиною тематичних планів Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН за завданнями: «Удосконалити методи розмноження 

стевії в культурі in vitro, зеленим живцюванням та насінням з метою одержання 

розсади» (№ ДР 0104U002642, 2001–2005 рр.); «Провести польові 

випробування кращих селекційних номерів і розмножити кращі генотипи, 

кандидати для сортовипробування» (№ ДР 0104U002643, 2001–2005 рр.); 

«Розробити на основі стевіозиду рецептуру діабетичних продуктів харчування, 

косметичних засобів та фармацевтичних препаратів» (№ ДР 0104U002647, 

2001–2005 рр.); «Створити високопродуктивні сорти і гібриди стевії» (№ ДР 



0106U007147, 2006–2010 рр.); «Удосконалити методи створення вихідного 

матеріалу та створити високопродуктивні гібриди з детермінованою стійкістю 

до грибкових хвороб» (№ ДР 0111U00524, 2011–2015 рр.); «Розробити 

елементи технології вирощування насіння і садивного матеріалу стевії» (№ ДР 

0116U002138, 201–-2020 рр.); «Удосконалення елементів технології 

вирощування стевії шляхом живцювання та прискорене укорінення живців з 

використанням нанопрепаратів» (№ ДР 0119U000150, 2016–2020 рр.).  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, а також їх достовірність та новизна. Представлена до захисту 

робота виконана з використанням відповідних методів наукового 

експерименту. Згідно із завданнями дисертаційної роботи упродовж 2001–

2019 рр. було закладено і здійснено 13 польових і лабораторних дослідів. 

Результати яких оброблені методами дисперсійного, регресійного та 

кореляційного аналізів з використанням сучасних комп’ютерних програм 

(STATISTICA 6.1 та ін.). Економічну ефективність використання результатів 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, нової техніки, винаходів 

і раціоналізаторських пропозицій у сільському господарстві проводили за 

методикою С. А. Балюка і М. І. Ромащенка. Ознайомившись з методикою 

проведення досліджень не має підстав для заперечень щодо їх методів.  

Сформовані автором загальні висновки 16 шт. (стор. 254–258) в цілому 

підтверджують одержані результати досліджень, усестороннє обґрунтовані з 

біологічної, агротехнічної, економічної та біоенергетичної точки зору. Автором 

проведене науково-обґрунтоване теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми, яка полягає у встановленні закономірностей формування 

продуктивності стевії в умовах Лісостепу і Степу України шляхом 

встановлення особливостей росту, розвитку та продуктивності рослин залежно 

від оптимізації асортименту сортів і гібридів, методів розмноження, рівня 

удобрення, водного режиму, погодних умов вегетаційного періоду та інших 

елементів технології вирощування культури. Використання сукупності 



результатів досліджень забезпечує: урожайність сухих листків 2,50–3,50 т/га, 

рівень рентабельності – 140–180%. 

 

Аналіз основних положень дисертаційної роботи. 

Дисертація складається зі вступу, 8 розділів, висновків, рекомендацій 

виробництву, списку використаних джерел, додатків і викладена на 340 

сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 71 таблиці, 38 рисунків та 34 

додатки. Список використаної літератури налічує 408 найменування, у т. ч. 

114 – латиницею. 

У ВСТУПІ (C. 23–29) викладено актуальність теми, зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами; мета і завдання досліджень, об’єкт, 

предмет та методи дослідження; основний зміст роботи; наукова новизна та 

практична цінність одержаних результатів; особистий внесок здобувача; 

апробація результатів досліджень, публікації.  

У РОЗДІЛІ 1 (С. 30–57) «Управління продукційним процесом за 

вирощування стевії», за даними аналізу літературних джерел, показано 

походження, морфологічну і біологічну основи стевії. Наведені результати 

досліджень свідчать, що за біологічними та ботанічнми вимогами стевія по-

різному реагує на ґрунтові і погодні умові вирощування Лісостепу й Степу 

України. Обґрунтовано необхідність подальшої оптимізації елементів 

технології вирощування, підвищення продуктивності культури та збереження 

родючості ґрунту. 

У РОЗДІЛІ 2 (С. 58–73) «Умови та методика проведення досліджень» 

наведено характеристику ґрунтово-кліматичних умов зони проведення 

досліджень, проаналізовано метрологічні умови у роки проведення досліджень, 

а також наведено об’єкти, схеми дослідів та методики проведення досліджень.  

У РОЗДІЛ 3 (С. 74‒92) «Особливості формування продуктивності 

агрофітоценозу стевії залежно від морфологічних та сортових ознак», доведено, 

що в зоні Південного Степу (АР Крим) кращими є дрібно-, середньо- та 

крупнолисткові форми. За тривалістю вегетаційного періоду вони поділяються 



на три основні групи: ранньостиглі з тривалістю вегетаційного періоду 65–70 

діб, які представляють інтерес для селекції сортів стевії, що розмножуються 

насінням; середньостиглі з тривалістю вегетаційного періоду 85–90 діб, які 

характеризуються підвищеною врожайністю і вмістом дитерпенових глікозидів 

у листках; пізньостиглі з тривалістю вегетаційного періоду 120–125 діб, які 

формують велику вегетативну масу, загальний вміст у них солодких 

компонентів не високий.  

РОЗДІЛІ 4 (С. 93–124) «Методи створення сортів і гібридів стевії та 

визначення екологічних умов для їх вирощування»), показано, що 

впровадження у виробництво нових форм, сортів і гібридів стевії є найбільш 

ефективним елементом технології її вирощування. Основною ознакою, що 

визначає продуктивність стевії медової, є висока врожайність листків та 

високий вміст у листках сухої речовини, накопичення в ній якісних 

дитерпенових глікозидів та стійкість до шкідників і хвороб. В Інституті 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України станом на 2017 рік 

створено п’ять сортів стевії: Берегиня, Славутич, Галина, Марина і Катерина. 

Позитивно відмітити, здобувач є співавтором вище наведених сортів.  

У РОЗДІЛІ 5 (С. 125–194) «Методи розмноження і продуктивність 

стевії»), обґрунтовано способи розмноження стевії, які є вегетативними – 

розмноження стевії методом культури тканин та метод живців, а також 

генеративний – розмноження насінням. Мікроклональне розмноження стевії 

дало можливість одержати від однієї рослини до однієї тисячі ідентичних 

рослин та розмножити в необхідній кількості селекційні матеріали. Метод 

розмноження стевії зеленими живцями виявився одним з найбільш ефективних. 

Для одержання повноцінної добре розвиненої розсади стевії необхідно 

створювати відповідний фон живлення з використанням оптимальних доз 

мінеральних добрив і співвідношення в них елементів. Результати досліджень 

підтверджують вплив варіантів удобрення на виживання висаджених рослин, їх 

ріст і розвиток та продуктивність. Найбільш позитивно на збереженість рослин 

стевії впродовж вегетаційного періоду вплинули варіанти удобрення за N60Р60 – 



90,7 %, N60 – 86,6 % та N60К60 – 87,7 %, що пояснюється кращим укоріненням 

рослин після посадки. Найбільш інтенсивний ріст (висота) рослин, утворення 

міжвузлів, листків, вміст сухої речовини в листках стевії відмічено у варіантах 

удобрення за N60Р60К60. Стійкість рослин стевії до розвитку хвороб найбільше 

зросла у варіантах за Р60К60, N60Р120К120, (NРК)120, та 30 т/га гною – відповідно 

0,39; 0,60; 0,75 і 0,82 бала (на контролі 1,03 бала). Найвищий приріст 

врожайності сирої маси отримано у варіантах 30 т/га гною – 4,37 т/га, (NРК) 60 – 

4,50 т/га, збір сухої маси – 1,63 т/га і 1,68 т/га.  

У РОЗДІЛІ 6 (С. 195 217) «Регулювання водного режиму за вирощування 

стевії в регіонах недостатнього зволоження») доведено, що погодні умови в 

період вегетації суттєво впливають на ріст, розвиток і продуктивність 

агрофітоценозів стевії. На основі узагальнення теоретичних та 

експериментальних даних різних регіонів встановлено, що стевію слід 

вирощувати в регіонах, де сума опадів за рік становить 460–560 мм, у тому 

числі за вегетаційний період – 328–460 мм, запаси вологи в шарі 0–110 мм 

становить 150–180 мм, сума температур за період активної вегетації – 2450–

2800 °С, ГТК – 0,8–1,3. За екологічною оцінкою сортів стевії методом 

Еберхарта і Рассела інтенсивним виявився сорт Берегиня. 

У РОЗДІЛІ 7 (С. 218–234) («Агроекологічні причини різноякісності 

фітоценозів стевії») доведено, що крапельне зрошення стевії медової у зоні 

Степу в кількості 60–70 м3 забезпечує вологоємкість на рівні 80–85 % ППВ, що 

дає змогу підвищити приживаність рослин до 97 %. Найбільший ефект був від 

комплексного застосування досліджуваних елементів технології вирощування 

стевії - використання фертигації і позакореневого підживлення. Середній 

приріст врожайності сухого листка в цьому варіанті порівняно з контролем 

збільшилася на 1,34 т/га, або 58,5 %.  

У РОЗДІЛІ 8 (С. 235–253) «Економічна та енергетична ефективність 

вирощування стевії») доведено, що біологічний потенціал стевії в 

господарствах України далеко не повністю використовується як в 

агрономічному, так і в економічному відношеннях. Значне місце у системі 



заходів із реалізації біологічного потенціалу сучасних сортів стевії займають 

впровадження технологій, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов регіону, 

основу яких складають сорти, агротехнічні заходи та погодні умови 

вегетаційного періоду. Якщо витрати у варіанті технології вирощування стевії з 

розсади за методом in vitro становить 27892,6 грн/га, то за живцювання і 

насіння – відповідно 21219,6 і 16756,2 грн/га. За оптимальної густоти – 80‒100 

тис. рослин/га – собівартість однієї рослини посадкового матеріалу у варіанті 

підготовки in vitro становила 0,24 грн, живцювання – 0,15 грн і насінням – 0,12 

грн. На підставі проведених досліджень розроблено типові адаптовані до 

регіонів вирощування стевії ресурсоощадні технології, які забезпечують 

урожайність сухого листка 2,50-3,50 т/га, зниження собівартості на 35-40 %. У 

результаті впровадження ресурсоощадної технології в Криму (розмноження 

стевії насінням) річний економічний ефект на площі 10 га становив 287 тис. 

грн; удосконаленої (крапельне зрошення) – на площі 2,0 га – 49,3 тис. грн; 

удосконаленої технології (фертигація + позакореневе підживлення) на площі 2 

га – 54,4 тис. грн; у Центральному Лісостепу (Київська обл.) ресурсоощадної 

технології (сівба стимульованим насінням) на площі 1 га – 56,5 тис. грн.  

Здобувачем встановлено, що найбільш ефективним елементом технології 

вирощування стевії є впровадження у виробництво нових форм сортів і 

гібридів. Стевія здатна утворювати розгалужену кореневу систему, екологічно 

пластична стійка до шкідників та хвороб з великим вмістом дитерпенових 

глюкозидів..  

Апробація результатів та публікації за темою дисертації. Матеріали та 

основні положення дисертації оприлюднено й обговорено: на розширених 

засіданнях методичної комісії з проблем селекції, насінництва, біотехнології та 

рослинництва Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

(2001-2020 рр.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Перспективи і шляхи вирішення проблем у сучасному виробництві» (ІБКіЦБ, 

Київ, 2003 р.); науково-практичній конференції молодих вчених «Розробка та 

впровадження енергозберігаючих технологій вирощування 



сільськогосподарських культур» (ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

Чабани, 2009 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Інноваційність сучасного аграрного виробництва» (Хмельницький, 2013 р.); 

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Інноваційні технології 

та інтенсифікація розвитку національного виробництва» (Тернопіль, 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Новітні 

технології вирощування сільськогосподарських культур» (ІБКіЦБ, Київ, 2013, 

2015 рр.); V ювілейній Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Роль науки у підвищенні технологічного рівня і 

ефективності АПК України» (Тернопіль, 2015 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Генетика і селекція: досягнення та проблеми» (Уманський 

національний університет садівництва, Умань, 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Новітні агротехнології: теорія і практика» (ІБКіЦБ, 

Київ, 2017 р.); Міжнародному Україно-Китайському форумі «Актуальні 

проблеми ботаніки та екології» (Київ, 2017 р.); Міжнародному Україно-

Арабському форумі «Фізіологія рослин – фундаментальна основа екології та 

інноваційних біотехнологій» (Київ, 2017 р.); Міжнародному форумі з 

органічного землеробства (Баришівка, 2017 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів» (Вінниця, ВНАУ, 

2019 р.).  

Основні положення дисертації висвітлено у 50 наукових працях, з яких 

26 статей у фахових виданнях (у тому числі 12 – у виданнях України, занесених 

до міжнародних наукометричних баз, 3 – в іноземних періодичних виданнях), 2 

– книги, 4 – патенти на корисну модель, 3 – свідоцтва про авторство на сорт 

рослин, 6 – державні стандарти України, 5 – методичні рекомендації та 4 – 

тези доповідей на наукових конференціях.  

Відповідність змісту автореферату положенням дисертації. 

Автореферат виданий українською мовою, відповідає основним положенням 

дисертації, ґрунтовно розкриває зміст і суть роботи. В цілому автореферат 

містить загальну характеристику дисертації, зміст роботи, висновки та 



пропозиції виробництву, список опублікованих праць, анотації українською, 

російською та англійською мовами. В авторефераті (40 с.) розміщено 12 

таблиць і 3 рисунки. 

Поряд з цим є ряд зауважень та побажань.  

1. Зміст дисертації дуже деталізовано (стор. 20–22). Для більш 

системного та послідовного сприйняття результатів досліджень доцільно 

назвати РОЗДІЛ 4. «МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗМНОЖЕННЯ 

СТЕВІЇ…….», РОЗДІЛ 5 «ОПТИМІЗАЦІЯ ЖИВЛЕННЯ ТА 

ВОДОПОСТАЧАННЯ….».  

2. Невдало використано терміни: «стимульоване насіння», «термін 

садіння», «листкова поверхня». Відсутні крапки після нумерації підрозділів 

1.1.–3.2. в змісті та по тексту (стор. 20). Подібна помила при нумерації рисунків 

(рис. 3.1.–3.3). 

Мають місце поодинокі помилки в оформленні (між цифрами слід 

використовувати довге тире «‒»; відстань між цифрами та одиницями виміру 

один символ «23 %»; скорочення «рр..»). Відсутній інтервал між підрозділами 

та основним текстом.  

3. Назва досліду 4 (стор. 66) «Визначення оптимальних умов для 

зберігання 2006–2010 рр. у лабораторії природних цукрозамінників Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН» не зазначає чого саме 

зберігання (насіння, живці, товарна продукція, тощо). За опису дослідів 10 та 13 

(стор. 67 та стор. 69) не наведено місце проведення досліджень (відсутня назва 

установи чи господарства). 

4. Автор стверджує, що дослідження проводили зі сортами стевії 

Берегиня і Славутич. Однак, у дослідженнях були задіяні різні «біотипи», сорти 

та гібриди, що варто було б чіткіше відобразити у методичній частині роботи. 

Також, не достатньо об’ємно розкриті поняття та практичне застосування 

«сомаклональні лінії, диплоїдні та тетраплоїдні форми стевії», що 

безпосередньо визначено темою досліджень.  

5. В підрозділі 2.3 наведено, що «Фенологічні спостереження за фазами 



розвитку та росту рослин, динаміку накопичення маси й структуру 

репродуктивних органів стевії виконували за методикою державного 

сортовипробування [138‒140]». Заразом, за списком використаної літератури 

(стор. 274) під номерами 138‒140 дані методики не представлено. Подібна 

ситуація з наведення джерел, щодо проведення статистичних розрахунків з 

використанням прикладної комп’ютерної програми Statistica-6 (джерела 67, 68).  

6. В РОЗДІЛІ 3 (таблиці 3.2, 3.5) мають місце зайва інформація 

(стовбець 2). У висновках до РОЗДІЛУ 3 (стор. 92) не зрозуміло, які саме 

форми за формою листків краще для вирощування в зоні Південного Степу 

України «Для вирощування стевії в зоні Південного Степу (АР Крим) кращими 

виявилися дрібно-, середньо- і великолисті форми». 

7. В РОЗДІЛІ 4 «МЕТОДИ СТВОРЕННЯ СОРТІВ І ГІБРИДІВ СТЕВІЇ 

ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ» 

(стор. 98–103) спостерігається плутанина щодо вживання термінів «варіант», 

«лінія» та «генотип», зокрема, у таблицях 4.1–4.4. Потребує пояснення різна 

кількість варіантів в даних таблицях. Також, автор зазначає, що стандартом 

стевії слугувала диплоїдна форма 2n, але не зрозуміло, чи це національний 

стандарт чи інше? 

8. В РОЗДІЛІ 5 мають місце описки та неточності в таблиці 5.13 

(зайва строчка за характеристики 2018 року та невірно вживаний термін, слід 

писати площа листкової поверхні). Окрема інформація на стор. 157–158 є 

зайвою і потребує пояснення ширина чого наведена в таблиці 5.16.  

9. Доцільно навести окремим розділом вивчення біохімічного складу 

отриманої продукції за досліджуваними елементами технології вирощування, 

оскільки дана складова дуже важлива за вивчення Stevia rebaudiana Bertoni.  

10. У ВИСНОВКАХ йдеться про урожайність понад 4 т/га сухих 

листків, тоді як автор стверджує, що «Найбільшу врожайність повітряно-

сухого листя отримано у варіанті біотипу стевії з великими за розмірами 

листками – (8,3×4,3 см) – 1,79 т/га (стор. 91. та табл. 3.7), як це узгоджується? 

Чи це залежить від генотипу, зони та підзони вирощування культури стевії? 



 


