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Актуальність теми.Стевія (SteviarebaudianaBertoni) – одна з 

найновіших сільськогосподарських культур у сучасному рослинництві. У 

країнах Південно-Східної Азії та Латинської Америки її почали вирощувати 

в кінці 50-х років ХХ ст. Пізніше вона була інтродукована в США і країни 

Південної Європи. Найбільшими експортерами очищених екстрактів та 

препаратів стевії є Китай, США, Республіка Корея та Японія. 

Стевія є перспективною рослиною багатофункціонального значення для 

введення в промислову культуру в Україні. Рослини стевії мають великий 

адаптивний потенціал, здатні формувати високу врожайність листкової маси. 

Оскільки насіння стевії недостатньо визріває в умовах помірного 

клімату України, одним з основних завдань при інтродукції є вирощування її 

в польових умовах за однорічним циклом. У зв’язку з тим, що товарною 

частиною, заради якої її вирощують, є листки, всі агротехнічні прийоми 

мають бути спрямовані на досягнення оптимальної площі листкової 

поверхні, а отже, і для біосинтезу дитерпеновихглікозидів.  

Оскільки в Україні досліджено лише окремі питання технології 

вирощування Steviarebaudianaу відкритому ґрунті та в культуру invitro, то 

необхідно проведення комплексних досліджень з розробки наукових основ 

введення рослин у промислову культуру. Тому робота Стефанюка В.Й., яка 

спрямована  на розробку агробіологічних основ інтенсифікації технології 



вирощування стевії у зонах Лісостепу та Степу України шляхом 

удосконалення агротехнічних прийомів, що забезпечують максимальну 

реалізацію біологічного потенціалувисокоадаптивних сортів стевіїє 

актуальною і необхідною.   

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

Наукові дослідження за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 

2001-2019 рр. і були частиною тематичних планів Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН за завданнями у рамках семи наукових  

тем (№ ДР 0104U002642, 2001-2005 рр.; № ДР 0104U002643, 2001-2005 рр.; 

№ ДР 0104U002647, 2001-2005 рр.; № ДР 0106U007147, 2006-2010 рр.; 

№ ДР 0111U00524, 2011-2015 рр.; № ДР 0116U002138, 2016-2020 рр.; № ДР 

0119U000150, 2016-2020 рр.). 

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації полягає в тому, що упершеобґрунтовано 

закономірності формування високопродуктивних агрофітоценозівстевії шляхом 

добору сортів, методів розмноження, стимуляції насіння, оптимізації 

мінерального живлення, строків сівби і способів садіння. На підставі 

встановлених кореляційних зв’язків між урожайністю та якістю отриманої 

продукції визначено екологічну стабільність і пластичність рослин різних 

сортів стевії. Обґрунтовано математичні моделі залежності урожайності 

стевії від погодних умов та системи удобрення. Розроблено наукові засади 

системи удобреннястевіїіз використанням органічних та нанодобрив. 

Встановлено закономірності формування показників продуктивності та 

якості врожаю стевії залежно від агротехнологічних прийомів вирощування. 

Доведено економічну та енергетичну доцільність запропонованих до 

впровадження технологій вирощування стевії у Лісостепу та Степу України. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи 

полягає у тому, що розроблено рекомендації виробництву з  технології 

вирощування стевії для зон Лісостепу і Степу, що забезпечує одержання 



врожайності сухих листків на рівні 4,5-5,0 т/га за зниження енергетичних 

витрат на 40-50 %.  

Основні результати за темою дисертації покладено в основу п’яти 

методичних рекомендацій та десяти патентів і стандартів із технології 

вирощування та використаннястевії, спрямованих на високий рівень 

реалізації генетичного потенціалу новостворених сортів культури.  

Автором створено три  високопродуктивні сорти стевії: Галина, Марина, 

Катерина, які занесено до Державного реєстру сортів рослин. 

Удосконалену технологію вирощування стевії впроваджено в 

сільськогосподарських формуваннях Київської, Житомирської, Львівської, 

Херсонської, Полтавської обл. та АР Крим на загальній площі 61,5 га.  

Повнота опублікування результатів дисертації та особистий внесок 

здобувача до всіх наукових публікацій, опублікованих із співавторами та 

зарахованих за темою дисертації. За матеріалами дисертаційної роботи 

опубліковано  50 наукових праць, з яких 26 статті у фахових виданнях (у 

тому числі 12 – у виданнях України, занесені 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 – тезиу 

матеріалах наукових конференцій. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень,висновків і 

рекомендацій. У дисертації подано 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, 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%. 



Методики проведення досліджень опрацьовані, досліджувані варіанти 

супроводжуються достатньою кількістю обліків і спостережень. Автором 

проаналізовано значну кількість вітчизняної і зарубіжної наукової літератури 

за темою дослідження. Розроблено програму досліджень. Виконано 

експериментальну роботу з використанням традиційних та сучасних методик. 

Узагальнено та опрацьовано одержані дані, сформульовано висновки і 

запропоновано рекомендації виробництву. 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, яка містить нові 

науково обґрунтовані результати досліджень автора.  

Відповідність змісту автореферату положенням дисертації. 

Автореферат виданий українською мовою, відповідає основним положенням  

дисертації, розкриває зміст і суть роботи. Він відображає загальну 

характеристику дисертації, основний зміст роботи, висновки, рекомендації 

виробництву та список опублікованих праць. В авторефераті (40 с.) 

розміщено 12 таблиць, 3 рисунки.  

Структура 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(7 с.) дисертації автором обґрунтовано актуальність теми. 

Дисертант визначає за мету теоретично обґрунтувати та розробити 

агробіологічні основи інтенсифікації технології вирощування стевії у зонах 

Лісостепу та Степу України шляхом удосконалення агротехнічних факторів, 

що забезпечують максимальну реалізацію біологічного потенціалу сортів 

стевії нового покоління. 

Автором відповідно до мети, були поставлені завдання. Показано 

наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, об’єкт та 

предмет досліджень, свій особистий внесок.  



Розділ 1«Управління продукційним процесом за вирощування стевії 

(Огляд літератури)»(30 с.). У даному розділі автором узагальнено огляд 

вітчизняної і зарубіжної літератури з питань походження стевії,  морфології 

та біологічних особливостейрослин, елементів технології вирощування та їх 

впливу на продуктивність стевії . 

Розділ 2 «Умови та методика проведення досліджень» (16 с.). Автор 

у другому розділі надає характеристику грунтово-кліматичних та 

метеорологічних умов районів досліджень. Наводить об`єкти, схеми, 

програми і методику досліджень. Охарактеризовано  агротехнічні заходи на 

дослідних ділянках. 

Розділ 3«Особливості формування продуктивності агрофітоценозу 

стевії залежно відморфологічних та сортових ознак» (19 с.). У розділі 

автором наведено результати досліджень та здійснено  аналіз особливостей 

формування продуктивності рослин стевії залежно від морфолого-

біологічних ознак досліджуваних генотипів. Створено перспективні 

формистевії та надана характеристика їх особливостей. За тривалістю 

вегетаційного періоду рослини поділено на три основні групи:ранньостиглі; 

середньостиглі; пізньостиглі.  

Розділ 4«Методи створення сортів і гібридівстевії та визначення 

екологічних умов для їх вирощування» (32 с.). Наведено результати 

досліджень з вивчення та добору сортів стевії за вмістом 

дитерпеновихглікозидіву культурі invitro. Автором встановлено, що 

продуктивність стевії залежить від урожайності сирих і сухих листків, вмісту 

у них сухої речовини, рівня накопичення в листкахдитерпеновихглікозидів та 

стійкості рослин дошкідників і хвороб. З метою розширення генофонду стевії 

і отримання цінних для селекції вихідних форм авторомвикористано методи 

поліплоїдії, гібридизації, експериментального мутагенезу, виділення і 

культивування протопластів у культурі invitro, індивідуального добору. 

Встановлено, що виділені селекційні лінії, одержані з одного генотипу, 

істотно різнилися за морфологічною будовою і рівнем урожайності, 



електрофоретичними характеристиками лізоформ пероксидази, вмістом і 

якісним складом дитерпеновихглікозидів. За продуктивністю визначено 

сімтетраплоїдних номерів, які переважали вихідні диплоїдні форми за 

загальною масою листків на 30-41 %. 

Розділ 5 «Методи розмноження і продуктивність стевії» (70 с.). 

Автором наведено результати досліджень з вивчення методів розмноження 

стевії (in vitro, живцювання та насінням), з встановлення впливу доз і складу 

удобрення, строків та способів посадки розсади на ріст, розвиток і 

продуктивність стевії. Встановлено, що мікроклональне розмноження стевії 

дало змогу одержати від особини до однієї тисячі рослин та розмножити в 

необхідній кількості селекційний матеріал.  

Автором встановлено, що метод розмноження стевії зеленими живцями 

виявився ефективнішим. Живцювання у квітні з використанням оптимальних 

норм мінеральних добрив (N60P60K60 і N75P75K75) істотно прискорює 

приживання, укорінення, ріст і розвиток живців. 

Дисертантом визначено, що за розмноження стевії насінним способом 

важливими є тривалість появи сходів та польова схожість насіння, 

архітектоніка рослин, густота стояння і врожайність зеленої  та сухої маси. Ці 

показники  залежать від якості насіння, строків сівби, погодних умов у період 

«сівба-сходи» та норми висіву. 

Для умов України за схеми посадки стевії з шириною міжрядь 70 см і 

відстанню між рослинами у рядку 16-25 см густота стояння рослин коливається в 

межах80-90 тис./га. Значне збільшення приживаності, висоти рослин та 

кількості міжвузлів відмічено за схеми посадки 70×16 см.  

Автором доведено, що стимуляція насіння стевії шляхом передпосівної 

обробки його в розчині солей мікроелементів і мікродобрив підвищує 

інтенсивність та дружність проростання, що сприяє оптимальному росту і 

розвитку рослин упродовж вегетаційного періоду та підвищенню 

врожайності сирої і сухої маси.  



Визначено, що найбільш розвинені рослини (кількість стебел, пагонів, 

листків) та найвища продуктивність стевії були за сівби в третій декаді 

травня за вихідної густоти стояння 4-5 рослин на 1 м рядка. За цих умов 

урожайність зеленої маси становила 32,6 т/га, сухої – 3,9 т/га. 

Розділ 6 «Регулювання водного режиму за вирощування стевії в 

регіонах недостатнього зволоження» (23 с.). Автором встановлено, що 

крапельне зрошення стевії у зоні Степу в нормі 60-70 м3/га забезпечує 

вологоємність на рівні 80-85 % ППВ, що дає змогу підвищити приживаність 

рослин до 97 %. Кращим способом посадки для рослин стевії за крапельного 

зрошення є 70х16 см. Встановлено, що приріст урожайності сухої маси 

листків за рахунок крапельного зрошення становила 0,93 т/га. Визначено, що 

позакореневе підживлення рослин стевії залежить від складу солей або 

хелатнихсполук, виду іона, концентрації і рН поживного розчину, розміру 

крапель, фази росту і розвитку рослин, тривалості контакту поживного 

розчину з поглинальною поверхнею листків, погодних умов. 

Автором встановлено, що фертигаціястевії шляхом внесення 

FerticareKombi 1 іFerticareHydro1 кг/1000 л води дала змогу покращити як 

водний, так і поживний режими ґрунту. Як наслідок, середній приріст 

урожайності сухих листків порівняно з контролем збільшився на 0,95 т /га, 

або на 41,4 %.  

Розділ 7 «Агроекологічні причини різноякісності агрофітоценозів 

стевії»  (17 с.). Автором наведено результати досліджень із вивчення впливу 

метеорологічних умов районів проведення досліджень на ріст, розвиток і 

продуктивність стевії та екологічної стабільності й пластичності сортів 

рослин. На основі узагальнення теоретичних та експериментальних даних 

автором встановлено, що стевію слід вирощувати в регіоні, де сума опадів за 

рік становить 460-560 мм (в тому числі за вегетаційний період – 328-460 мм),  

сума температур за період активної вегетації – 2450-2800 °С, ГТК – 0,8-1,3. 

Встановлено, що серед досліджуваних сортів стевії генетичною 

стабільністю виділявся с. Космічний (відхилення від середньої дисперсії за 



значеннями була істотною <0); пластичним був сорт Славутич (відхилення 

наближене до ±0) і сильно пластичним – с. Берегиня (відхилення найбільш 

віддалене від 0).Визначено, що за екологічною оцінкою сортів стевії методом 

Еберхарта і Рассела інтенсивним виявився сорт Берегиня. 

РОЗДІЛ 8 «Економічна та енергетична ефективність технологій 

вирощування стевії» (19). Автором наведено результати досліджень 

економічної ефективності технологій вирощування стевії, енергетичної 

оцінки та впровадження у виробництво. Рекомендовані прийоми і технології 

вирощування стевії забезпечують високу економічну й енергетичну 

ефективність. Річний економічний ефект від впровадження методу 

розмноження насінням у господарствах Степу АР Крим, Херсонської обл. 

становив 27,5-28,7 тис./га і Кее – 1,71-1,90. При вирощуванні стевії розсадою 

на крапельному зрошенні, річний економічний ефект становив 24,7 тис./га і 

Кее – 1,82; фертигації + позакореневого підживлення, відповідно – 27,2 і 

1,91. 

Встановлено, що найвищої економічної ефективності досягнуто за 

ресурсоощадної технології (розмноження стевії стимульованим насінням). 

Впровадження цієї технології впродовж 2015-2016 рр. у господарствах 

Центрального Лісостепу забезпечило річний економічний ефект 

46,9 тис. грн/га. 

У цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Стефанюка 

Володимира Йосиповича, повноту викладу методичної, теоретичної та 

прикладної основи досліджень,рівень актуальності та практичної значимості 

вважаю за потрібне висловитидеякізауваженнятапобажання до роботи. 

У назві роботи не знайшли відображення зони  проведення досліджень 

в Україні. 

Апробація роботи була проведена здебільшого на фахових наукових 

форумах в Україні. Зважаючи на значущість отриманих результатів, хотілося 

би побачити широку апробацію результатів на наукових форумах за межами 

України.  



У ключових словах не знайшли відображення терміни щодо управління 

продукційним процесом. 

Райони дослідження та впровадження результатів у виробництво не 

обмежуються лише зонами Лісостепу та Степу України, що зазначено у меті 

роботи.  У роботі автор ототожнює зони та регіони проведення досліджень.  

У практичному значенні роботи (с. 28, абз. 2) автор відзначає, що 

«основні результати … покладено в основу п’яти методичних рекомендацій 

та десяти патентів і стандартів із технології вирощування стевії…». 

Насправді зазначені праці охоплюють ширше коло питань щодо якості, 

використання та зберігання сировини.  

Хотілося би уточнити, яка дольова  частка листків  узагальному урожаї 

зеленої маси, якщо їх валовий збір становив25-45 т/га (с.28, абз. 4) у 

виробничих умовах? Якщо дольова частка стебелстановить до 50%, то 

урожайність надземної маси становила би50-90 т/га? Здається, що це для  не 

дуже високорослої культури завелика. 

У розділі 1 (огляд літератури) в цілому зроблено гарний аналіз 

літературних джерел.Бажано було б звернути більшу увагу на наукові 

публікації з стевії за останні роки.  

У роботі часто зустрічається поняття «площа живлення», яка 

відображена у«см×см».Насправді, це схема розміщення рослин на площі або 

спосіб посадки. 

Не зрозуміло, чи автор ототожнює  поняття «термін сівби» ( с. 67 ) та 

«строк сівби» (с.68)? 

Автор розділяє дослідження на лабораторні,  польові або лабораторно-

польові. У окремих випадках хоча відзначається, що дослід лабораторний, 

але він включає і польові дослідження (наприклад дослід 2; 5; 12).  

У третьому завданні роботи поряд з іншими, відзначено про 

оптимізацію фотосинтетичної діяльності агрофітоценозу. Яким чином це 

знайшло відображення у роботі? У розділі 2 наведено методику визначення 

чистої продуктивності фотосинтезу (А.А.Ничипорович, 1956). Але у 



експериментальній частині роботи ці дані не наведені. Теж стосується 

визначення вмісту хлорофілу у листках рослин стевії (метод Т.Н. Годнева в 

інтерпретації О.П. Осипової, 1996). 

На с. 72.2  автор стверджує, що дослідження проводили зі сортами 

стевії Берегиня і Славутич. Насправді, у дослідженнях були задіяні різні 

«біотипи», сорти та гібриди, що варто було би у методичній частині роботи 

чіткіше відобразити.  Також хотілося б з’ясувати про поняття «генотип, 

біотип тасомаклональні лінії, стевії», що наведено у роботі? 

Назва розділу 3 «Особливості формування продуктивності 

агрофітоценозу стевії залежно від морфологічних та сортових ознак» 

невдала. Але у підрозділі 3.1 «Сортові ознаки за відмінністю, однорідністю і 

стабільністю» якраз розглядаються морфологічні ознаки рослин. При 

розгляді морфолого-біологічних особливостей  рослин бажано було б навести 

фази розвитку. Також потребує уточнення  фаза  «початок інтенсивного 

росту» та фаза  «інтенсивного росту», що це за фази? 

На с.74.4 автор зазначає, що стандартом стевії слугувала диплоїдна 

форма 2 n. Але  не зрозуміло, чи  це національний  стандарт чи інше? 

На с.85, табл.3.3 хотілося б уточнити, що вкладає автор у поняття 

«кількість основних пагонів». 

Автор стверджує, що «…рослина добре галузиться, утворюючи 

потужну крону…»(с.88.2). Хотілося би уточнити, чи дійсно рослина стевії 

утворює «крону»?  

Не зрозумілим є те, що як стверджує автор, вміст абсолютно сухої 

речовини в листках біотипів стевії з 7-10 липня до 25-28 вересня 

зменшується (с.89, табл.3.4). Якістадійно сформовані  та  розвинуті листки 

були взяті для аналізу, як методично це фіксується? 

Автор стверджує, що «Найбільшу врожайність повітряно-сухого листя 

отримано у варіанті біотипу стевіїз великими за розмірами  листками–

(8,3×4,3 см)– 1,79 т/га (с. 91.3 та табл.3.7).  У висновкахроботі ж йдеться про 



урожайність понад 4 т/га сухих листків, як це узгоджується? Чи це залежить 

від генотипу і зони та підзони вирощування рослин стевії? 

У висновках до розділу 3 автором виділено три основні групи рослин: 

ранньостиглі з тривалістю вегетаційного періоду 65-70 діб;  середньостиглі – 

85-90 діб;   пізньостиглі – 120-125 діб. У такому разі, куди відносяться ті 

зразки, які мають вегетаційний період 71-84; 91-119 діб та понад 126 діб?  

У розділі 4 (с.118) у шапці табл.4.12 вказано «Генотип за 

походженням», але в таблиці походження не відображено.  

При визначенні оптимальної густоти стояння рослин стевії за насінного 

розмноження автор зупинився на 3-х варіантах – 80, 90 та 100 тис. рослин/га 

(с.157.6). Чи не досліджувався варіант понад 100 тис.рослин/га? Аджев 

деяких випадках у роботі наводиться  оптимальна густота стояння рослин до  

110тис./га. 

На с.191 перший висновок невдалий «Методично обґрунтовано 

способи розмноження стевії» – все ж науково-експериментально 

обґрунтовано  та практично доведено способи розмноження.  

Окремі висновки до розділу 5 (1, 5, 10, 12, 15) дуже деталізовані (с. 

191-193). 

Назва розділу 6 «Регулювання водного режиму за вирощування стевіїв 

регіонах недостатнього зволоження» невдала. Чому в регіонах з недостатнім 

зволоженням, а не в конкретних зонах та підзонах, де проводилися 

дослідження. 

У підрозділі 6.1 (с. 197-205) надається детальна характеристика 

системи крапельного зрошення (с.204-207 та рис.6.1). Краще  було б подати 

цей матеріал не у основній частині роботи, а розмістити у додатках. 

У окремих випадках у роботі зустрічається зайва деталізація 

методичних подробиць проведення досліджень (с. 210.3). 

Не вдалим є поняття «Форма площі живлення» 70х16 см та 70х25 см 

(с.212, табл.6.4). Це все ж схема розміщення або спосіб посадки рослин. 



Зайва увага у основній частині дисертаційної роботи (с. 214.3 та 

табл.6.5) приділяється характеристиці хімічних добрив та ролі 

мікроелементів, що краще було б розмістити у додатках.  

У розділі 7, підрозділі 7.1 охоплено зони дослідження не лише  Степ і 

Лісостеп, а також і Полісся України. Надалі теж у підрозділі 7.2«Екологічна 

стабільність і пластичність сортів стевії» (с.225-233) включено різні зони 

України.Висновки до розділу 7 (с.233-234) дуже узагальнено. 

На с. 238у табл. 8.1 на жаль не наведено рівень рентабельності, що 

ускладнює оцінку економічної ефективності методів вирощування садивного 

матеріалу стевії. 

На с.245 у табл.8.3 автором надана енергетична оцінка технології 

вирощуваннястевії у підприємствах АР Крим як зрозуміло з назви 

таблиці.Але у той же час у таблиці нема аналізу  енергетичної ефективності 

за підприємствами? Це зведені дані, чи що? 

У висновках до розділу 8 пункт 2 і 6 не конкретні. 

Окремі висновки роботи (3,5,9,10)дуже деталізовані. 

Значна частина досліджень автора були проведені на сортах Берегиня 

та Славутич і «біотипах».А у рекомендаціях виробництву йдеться лише про 

нові сорти:Галина, Марина, Катерина. Деякі рекомендації (2, 5) не конкретні 

(наприклад, ширина міжрядь 45-70 см). 

У роботі зустрічаються не вдалі вирази: «у матеріальній породі 

кальцію»,  с. 59.3; «бокових пагонів», с.74.1;  «…посадка дослідної ділянки в 

полі», с.83.3; «продуктивні гілки», с.84.2 ; «цвітуть», с. 88.1;  «розкладання 

органічних речовин в листках», с.89.5; «Збереження розсади стевії різних 

біотипів….», с.90;«За даними авторів [94…]», с.108.5; «Продуктивність 

номерів … стевії», с. 115; «Основною результуючою ознакою», с. 123.3; 

«Густота сходів», с.146; «днів», с.151; «вологоємкість», с. 216.3;  «врожай», 

«Структура сухої речовини стевії». У тексті дисертації зустрічаються окремі 

граматичні, технічні помилки та повтори: с.60.7; с. 76.3; с.81.2; с.154;с.208.4; 

с. 208.9; с. 209.4. 




