
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Ярути Ольги Якимівни 

«Оптимізація елементів технології вирощування беладони звичайної (Atropa 

belladonna L.) для культивування в умовах Лісостепу України», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. 

 

Актуальність теми. Беладона звичайна (Atropa belladonna L.) – лікарська 

рослина з широким спектром фармакологічної дії, препарати з якої 

використовують у медичній практиці, тому виробництво достатньої кількості 

сировини для забезпечення вітчизняної медичної галузі є важливим завданням, 

яке потребує вирішення. 

Актуальність дисертаційної роботи визначається стабільним попитом на 

лікарську сировину беладони і необхідністю розширення площ її вирощування з 

метою створення вітчизняної сировинної бази, що потребує розробки 

ефективних технологій її культивування з отриманням високоякісної сировинної 

продукції. Промислове вирощування беладони звичайної раніше було 

сконцентровано переважно в Криму та на Закарпатті, що регламентовано 

біологічними вимогами культури. В умовах стійких тенденцій до зміни клімату, 

що проявляється у зростанні середньодобових температур, з’явилась можливість 

вирощування беладони звичайної у нетрадиційних для неї регіонах України, 

зокрема зоні Лісостепу. Разом з тим, виникає необхідність вивчення реакції 

рослин беладони на окремі технологічні заходи та розроблення на цій основі 

ефективної технології вирощування в Лісостепу з порівняно континентальним 

кліматом.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 2015 – 2018 рр. і були 

складовою частиною тематичних планів науково-дослідних робіт Інституту 

садівництва НААН згідно з ПНД 16 «Садівництво», завдання 16.00.01.03 Ф 

«Створити нові і виділити інтродуковані сорти кущових ягідних, 

малопоширених та горіхоплідних культур з заданими параметрами 

господарсько-цінних ознак для сучасних інтенсивних технологій» (№ ДР 



0111U003157); ПНД 24 «Генофонд рослин» за завданням 24.07.01.14 ПШ 

«Дослідити генетичні ресурси декоративних культур для їх використання в 

селекції» (№ ДР 0116U000648); ПНД 18 «Плодове та декоративне садівництво» 

за завданням 19.00.04.01. П «Наукові основи технології вирощування Atropa 

belladonna L. в умовах Лісостепу України» (№ ДР 0116U000644); ПНД 12 

«Захист рослин» за завданням 12.04.00.06. ПШ «Біологічна та господарська 

ефективність біопрепаратів до хвороб на лікарських та ефіроолійних культурах» 

(№ ДР 0118U003367).  

Мета роботи – вивчення біологічних особливостей росту та розвитку Atropa 

belladonna L. З метою оптимізації елементів технології вирощування культури та 

її адаптивності в умовах Лісостепу України для забезпечення фармацевтичної 

промисловості стабільною сировинною базою.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливого 

наукового і практичного завдання щодо створення в Україні сировинної бази 

лікарської культури – беладони звичайної, розробки основних елементів 

сучасної технології вирощування на основі визначення їх оптимальних 

технологічних параметрів з метою максимальної реалізації потенційної 

продуктивності рослин.  

Уперше: встановлено особливості проходження онтогенезу рослинами 

беладони звичайної, що дозволило виявити механізми морфологічної та 

фізіологічної їх адаптації до умов вирощування; встановлено залежність 

особливостей росту й розвитку рослин, урожайності та якості сировини від 

елементів технології вирощування: строків і способів сівби, норми висіву 

насіння; визначено особливості формування якості біосировини за вмістом 

алкалоїдів в агрокліматичних умовах Лісостепу; досліджено різноякісність 

плодів і насіння беладони звичайної з метою поліпшення якості посівного 

матеріалу та підвищення врожайності культури; удосконалено способи 

розмноження культури в умовах Лісостепу України: насіннєвого (безпосередньо 

в ґрунт) і розсадного; встановлено ефективні біопрепарати для обмеження 

розвитку і поширення хвороб беладони; визначено вміст неорганічних елементів 



і рівень їх транслокації в органах рослин беладони звичайної. 

Вдосконалено: основні елементи технології вирощування культури – способи 

розмноження, норми висіву, схему насаджень. 

Набули подальшого розвитку: методологічні принципи формування високих 

і сталих урожаїв беладони звичайної; підходи до обґрунтування економічної 

доцільності вирощування культури в умовах Лісостепу; рекомендації щодо її 

вирощування в умовах Лісостепу України.  

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено технологію 

вирощування беладони звичайної в умовах Лісостепу України на основі 

оптимізації способів розмноження, строків і норм висіву, застосування 

стимуляторів росту, що забезпечує отримання врожаю біосировини на рівні 4,80 

–5,10 т/га, насіння – 120 – 150 кг, за вмісту алкалоїдів: у листках – 1,6%, стеблах 

– 1,3%, квітках – 0,7 %, плодах – 0,5 %, коренях – 1,2 %. 

Розроблені оптимальні способи насіннєвого і розсадного розмноження для 

вирощування в умовах Лісостепу та рекомендації для отримання високоякісної 

біосировини за двоукісною технологією; за вирощування на насіннєвий матеріал 

вищих репродукцій з дворазовим збором плодів. Доцільно застосовувати 1 %-ий 

розчин гіберелінової кислоти А3 для пророщування насіння, що сприяє 

підвищенню енергії проростання до 72,2 % і схожості до 94,7 %.  

У співавторстві створено сорт беладони звичайної Прекрасна пані, який з 

2017 р. занесено до Переліку сортів рослин, придатних для поширення в Україні.  

Результати досліджень впроваджені в умовах Волинської області у ТОВ 

«БЮТІ ФЛОРА» у 2017 р. Вирощування беладони сорту Прекрасна пані за 

удосконаленою технологією на площі 4,5 га забезпечило схожість насіння на 

рівні 99 %, що на 30 % перевищило схожість в Криму та Закарпатті, а також 

врожай біосировини на рівні 4,80 т/га, що втричі перевищило врожайність у 

конкурсному випробуванні Київської обл. Впровадження проводили також на 

базі ТОВ «Компанія «ЯРОС», м. Біла Церква впродовж 2016 – 2019 рр. на площі 

5 га. Застосування 1 %-го розчину гіберелінової кислоти А3 збільшувало 

проростання насіння у 2,5 рази і позитивно впливало на онтогенез рослин 



беладони та вихід сировини. На базі ТОВ «Шльосем Україна» у Черкаській обл. 

впродовж 2017 – 2019 рр. на площі 5 га беладону звичайну сорту Прекрасна пані 

вирощували розсадним способом, використовували посадковий матеріал з 

насіння.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною, новою 

науковою завершеною працею. Автором підібрані та опрацьовані літературні 

джерела, розроблена програма та обґрунтована методологія постановки 

досліджень, виконана експериментальна частина дисертаційних досліджень, 

узагальнені одержані результати та здійснена їх інтерпретація, проведено 

статистичне опрацювання результатів досліджень, підготовлені й опубліковані 

самостійно та у співавторстві наукові праці, наукові звіти і рекомендації для 

виробництва, а також здійснено науковий супровід впровадження результатів 

досліджень у виробництво. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи були оприлюднені та обговорені на: науково – практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів «Новітні технології для конкурентоспроможного 

аграрного виробництва» (смт Чабани, 2014 р.); науково – практичній 

конференції молодих вчених і спеціалістів «Інноваційні розробки молодих 

вчених для конкурентоспроможного аграрного виробництва» (смт Чабани, 2015 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів. 

«Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур» 

(с. Центральне, 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Селекційно-

генетична наука і освіта» (м. Умань, 2016 р.); науково-практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів «Наукові основи ефективного розвитку галузі 

землеробства та використання земельного потенціалу України» (м. Київ, 2016 

р.); науково-практичній конференції. «Сучасний стан та гармонізації назв 

культурних рослин у системі UPOV». Український інститут експертизи сортів 

рослин. (м. Київ, 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференція 

«Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі» (м. Умань, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції до 100 – річчя Національної 



академії наук України «Мікробіологічна складова культури лікарських рослин» 

(м. Київ, 2018 р.); науково-практичній конференції молодих учених і 

спеціалістів. «Актуальні проблеми та інновації в сучасному землеробстві до 100-

річчя Національної академії аграрних наук України» (м. Київ, 2018 р.); 

Міжнародній науковій конференції. «Наукові читання до 100-річчя від дня 

народження професора Івана Вікторовича Яшовського» (смт Чабани, 2019 р.); ІІ 

Міжнародній науковій інтернет-конференції. «Сучасний стан науки в сільському 

господарстві та природокористуванні: теорія і практика» (м. Тернопіль, 2020 р.); 

IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених 

«Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних 

культур». (с. Березоточа, 2020 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Генетика та селекція в сучасному агрокомплексі» (м. Умань, 2020 

р.); засіданнях методичної комісії ННЦ «Інститут землеробства НААН» та 

Вченої ради Інституту садівництва НААН (2015–2018, 2021 рр.). 

За результатами наукових досліджень опубліковано 22 наукових праці, з них 

п’ять статей у фахових виданнях України, три – у виданнях, занесених до 

міжнародних наукометричних баз даних і науковому виданні іншої держави, 

одне авторське свідоцтво на сорт рослин, 13 – тези наукових конференцій. 

Оцінка змісту дисертації. Дисертаційна робота Ярути О.Я. виконана в 

Інституті садівництва НААН впродовж 2015 – 2018 рр., подана у вигляді 

рукопису загальним обсягом 191 сторінки комп'ютерного тексту, викладена 

українською мовою, складається зі вступу, семи розділів, висновків, 

рекомендацій виробництву, списку використаних джерел і додатків. Робота 

містить 35 таблиць, 27 рисунків, 15 додатків. Список використаних літературних 

джерел налічує 221 найменування, з них 26 – латиницею. У додатках розміщені 

матеріали, що підтверджують практичне застосування отриманих результатів 

досліджень у виробництві.  

Ступінь обґрунтованості наукових досліджень. Наукові положення 

достовірні та обґрунтовані, представлені в дисертації результати досліджень 

мають наукову новизну, висновки значимі для науки і практики, 



підтверджуються апробованим експериментальним матеріалом, одержаним в 

процесі польових і лабораторних досліджень. 

У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання досліджень, наведенні відомості щодо зв'язку 

роботи з науковими програмами і тематиками, вказані об’єкт, предмет та методи 

досліджень, визначені наукова новизна одержаних результатів та їх практичне 

значення. Вказано особистий внесок здобувача, відомості щодо проведення 

апробації даної роботи, наведено кількість публікацій. 

У першому розділі "Загальна характеристика беладони звичайної (Atropa 

belladonna L.) та історія її інтродукції» (огляд літератури), який викладено на 27 

сторінках, у 5-ох підрозділах (стор. 23-49) приведено біолого-морфологічну 

характеристику та ареал поширення культури, наведена історія застосування в 

медицині рослин Atropa belladonna L. та їх хімічний склад, проаналізовано 

результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених з питань біологічних 

особливостей, агротехніки вирощування беладони звичайної та збирання її 

сировини і насіння, вплив біостимуляторів на фізіологічні процеси в лікарських 

рослинах, хвороби та шкідники беладони звичайної. 

Визначено недостатньо вивчені питання та обґрунтовано необхідність 

проведення досліджень з метою удосконалення елементів технології 

вирощування беладони звичайної в умовах Лісостепу України.  

У другому розділі "Умови, методики і програма досліджень", який 

складається із 3-х підрозділів і займає 15 сторінок тексту (стор. 50-64), наведені 

агрохімічна характеристика ґрунту місця проведення досліджень, детально 

проаналізовані погодні умови в роки проведення досліджень, відмічені кращі з 

них для вирощування беладони звичайної. Приведено схеми польових дослідів і 

методи проведення обліків і аналізів у польових та лабораторних дослідженнях. 

Третій розділ "Агротехнічні особливості вирощування беладони звичайної 

на ранніх етапах органогенезу» складається із 5 підрозділів і займає 20 сторінок 

(стор. 65-84). У ньому автором зроблений детальний аналіз впливу біологічних 

стимуляторів на проростання насіння Atropa belladonna L. у лабораторних 



умовах; вплив на ріст і розвиток рослин беладони звичайної першого року 

вегетації залежно від обробки біологічними препаратами; вплив біостимуляторів 

на ювенільному етапі органогенезу розвитку рослин культури; розвиток рослин 

беладони звичайної 1-го року вегетації за застосування біостимуляторів а також 

їх вплив на тривалість міжфазних періодів розвитку культури.  

Встановлено, що оброблення насіння беладони звичайної 1 % розчином 

гіберелінової кислоти А3 сприяло підвищенню енергії проростання насіння до 

72,2 %, схожості – до 94,7 %, частка пророслого насіння збільшувалась у 2,5 

рази. Тривалість проростання насіння в польових умовах – від сівби до появи 

сходів на різних варіантах досліду становила від 29 до 37 діб. Обробка насіння 

гібереліновою кислотою стимулювала потужний ріст надземної частини 

проростків (на 0,25 см вище контролю) і розвиток кореневої системи на етапі 

вирощування розсади (на 1,17 см). Застосування гібереліну сприяло збільшенню 

біомаси рослин у варіанті з гібереліном сорту Красавка на 21 %, у рослин 

селекційного зразка 79-2 – на 19 %, порівняно з контрольним варіантом. Рослини 

беладони другого року життя в умовах Лісостепу України за сезон проходили 

повний цикл росту й розвитку, включаючи масове цвітіння і плодоношення (180 

діб) і забезпечували два укоси сировини. 

У четвертому розділі «Оптимізація елементів технології вирощування 

беладони звичайної в умовах Лісостепу», який складається із 4 підрозділів і 

займає 25 сторінок тексту (стор. 85-109), проаналізовано біологічні особливості 

формування продуктивності беладони звичайної першого, другого та третього 

років вегетації за різних строків сівби; визначено оптимальні норми висіву 

насіння беладони звичайної за різних строків сівби, а також залежність 

урожайності та якості сировини від норми висіву насіння.  

В умовах Лісостепу України оптимальними строками сівби для беладони 

звичайної були під зиму та ранньовесняний. За таких умов сходи були дружніми, 

з’являлися швидше, порівняно з середньо- та пізньовесняними, а також були 

стійкішими, краще переносили несприятливі погодні умови (посуха, перепад 

температур) та швидше переходили у наступні онтогенетичні періоди. Для 



отримання стабільних сходів норма висіву повинна бути: 4 кг/га при 

ранньовесняній сівбі та 6 кг/га під зиму, що забезпечує отримання оптимальних 

сходів і густоти стояння рослин, врожаю сировини понад 2,7 т/га за два укоси та 

економію дефіцитного посівного матеріалу. Для отримання максимальної 

врожайності біомаси культури в зоні Лісостепу України доцільно 

використовувати насадження беладони звичайної третього року вегетації, тоді як 

для отримання якісної насіннєвої продукції цей рік не є оптимальним. Рослини 

селекційного зразка 79-2 формують вищий врожай біосировини, насіння і є 

більш адаптованими до умов вирощування в Лісостеповій зоні порівняно з 

рослинами сорту Красавка. 

У п'ятому розділі «Особливості біології рослин беладони звичайної за 

розсадного способу вирощування», який складається із 4-ох підрозділів і займає 

18 сторінок тексту (стор. 110-127), проаналізовано особливості розмноження 

беладони звичайної розсадним способом; вплив схем посадки на господарсько-

цінні характеристики рослин; формування генеративних органів рослин 

беладони за різних схем посадки та вплив строків формування плодів на посівні 

властивості насіння.  

За розсадного способу розмноження оптимальною є схема розміщення 

рослин на площі 60x60 см, яка забезпечує формування найбільшої листкової 

пластини 85,2 с м, що сприяє отриманню найвищого врожаю, з найбільшими за 

розміром плодами 2,1 см. Встановлено, що насіннєва продуктивність і величина 

плодів беладони залежали від черговості їх формування на рослині. В 

середньому маса плоду першого збору становила – 0,52 г та характеризувалися 

підвищеною насіннєвою продуктивністю – 191 шт. насінин. З кожним наступним 

строком збирання розміри репродуктивних органів зменшувалися і за останнього 

– І декада вересня середня маса плоду знизилася на 42 %, кількість насінин з 

плоду на 29 % у порівнянні з першим збором. 

Насіння першого строку збирання (ІІІ декада липня) мало максимальну 

лабораторну схожість (96 %), останнього – на 11 % нижче. Встановлено, що для 

отримання насіння кращих посівних якостей необхідно проводити дворазовий 



збір плодів. Насіння першого і другого зборів за масою 1000 насінин на 63 %, а 

за схожістю на 15 % є кращими ніж наступні збори. 

У шостому розділі «Вплив агроекологічних факторів довкілля і можливості 

їх регулювання у технології вирощування беладони звичайної», який складається 

із 3-ох підрозділів і займає 17 сторінок тексту (стор. 128-144), проаналізовано 

залежність та поширення хвороб мікробіоти у ґрунті дослідних ділянок; 

біологічну та господарську ефективність біопрепаратів проти хвороб культури, а 

також накопичення неорганічних елементів рослинами беладони звичайної за 

вирощування в зоні Лісостепу України.  

На ділянках вирощування беладони звичайної до складу ґрунтової 

мікрофлори входять Penicillium sp., Aspergilus sp., Penicillium sp., Aspergilus sp., 

Mucor sp., Penicillium sp., сапрофітні актиноміцети. Серед рослин беладони 

звичайної було виявлено різний ступінь ураження та ідентифіковано наступні 

хвороби: фітофтороз - псевдогриб Phytophthorainfestans, альтернаріоз – гриб 

Altemaria solani та вірусні хвороби, такі як Мозаїка –Tobacco mosaic virus. 

Найефективнішими біопрепаратами проти фітофторозу на рослинах беладони 

звичайної відповідно до фаз розвитку були – Гаупсин БТ (10 мл / л), Мікосан В 

(20 мл/л), Фітоспорин М (1 мл/л). Рослини беладони звичайної в умовах зони 

Лісостепу накопичують такі неорганічні речовини, як барій, кадмій, мідь, залізо, 

марганець, нікель, калій, натрій, стронцій, цинк, які перевищують гранично 

допустимий рівень, що свідчить про часткове забруднення ґрунтів регіону. 

Акумуляція основної частини неорганічних речовин відбувається в коренях 

рослин беладони звичайної, тоді як в насінні вона знижується, до порогу 

чутливості аналітичних приладів, що свідчить про перспективність вирощування 

цієї лікарської рослини в зоні Лісостепу для промислової переробки 

У сьомому розділі «Економічна ефективність вирощування нового сорту 

беладони звичайної Прекрасна пані», який розміщений на 5 сторінках тексту 

(стор. 145-149), показані переваги економічної ефективності вирощування сорту 

Прекрасна пані порівняно з сортом Красавка. 



В зоні Лісостепу сорт беладони звичайної Прекрасна пані сформував 

урожайність сухої маси 4,24 т/га, сорт Красавка - 3,83 т/га. Економічна 

ефективність вирощування беладони звичайної в зоні Лісостепу була високою. 

За вирощування сорту Прекрасна пані прибуток склав 102,8 тис. грн на 1 га за 

рівня рентабельності 259,1 %.  

Висновки і рекомендації виробництву, якими закінчується дисертаційна 

робота, мають відповідне обґрунтування і практичне значення, витікають із 

змісту роботи. 

Поряд з позитивною характеристикою дисертаційної роботи Ярути О.Я., 

необхідно відмітити недоліки та упущення, які можуть слугувати підґрунтям для 

наукової дискусії та обговорення: 

1. У розділі 1, поряд з біолого-морфологічною характеристикою та 

визначенням ареалу поширення беладони звичайної, історією застосування 

рослин у медицині, проаналізовано результати досліджень вітчизняних і 

зарубіжних вчених з питань агротехніки вирощування, зокрема, збирання 

сировини і насіння, ролі біостимуляторів за вирощування лікарських рослин, 

питання ураження рослин хворобами та шкідниками у насадженнях беладони 

звичайної. Проте, на мою думку, недостатньо уваги приділено таким 

агрозаходам, як строк сівби та висадження розсади, способам сівби та 

висадження розсади, а також нормам висіву насіння за розмноження насіннєвим 

способом, хоча в дисертаційній роботі вказані питання є ключовими.  

2. У розділі 2 вказано, що беладону звичайну вирощували у 

короткоротаційній польовій сівозміні, наведено чергування лікарських культур, 

проте не вказано в ній місце досліджуваної культури. 

3. Чим можливо пояснити заплановану різну кількість оброблень насаджень 

біопрепаратами (Гаупсин БТ – 6 разів, Фітоспорин-М – 21 раз) (дослід 4)? Чи 

вигідно це економічно? 

4. Яким чином у дослідах у польових умовах проводили сівбу насіння, а 

також рекомендуєте виробництву, адже маса 1000 насінин близько 1 г, а норма 

висіву насіння 4-6 кг/га ? 



5. У висновках до розділу 2 вказано, що приведена характеристика 

досліджуваних сортів беладони звичайної, проте як у вказаному розділі, так і 

Додатках характеристика сортів відсутня. 

6. У розд. 3 потребують пояснення показники лабораторної схожості насіння 

беладони залежно від варіанту оброблення біостимуляторами (табл. 3.1). На яку 

добу підраховували енергію проростання та схожість насіння, адже у лікарських 

рослин, як стверджує наукова література, є особливості з підрахунком вказаних 

показників. Також чому насіння беладони за пророщування в кліматичній камері 

мало такі низькі показники лабораторної схожості? 

7. Яким чином у польових умовах визначали енергію проростання, схожість 

насіння та розвиток 10-ти денних проростків (табл. 3.2)? Адже на стор. 80 

вказуєте на те, що в польових умовах сходи отримували на 29-37 добу від 

проведення сівби культури? 

8. У дисертації доцільно було б вказати, яким чином проводили 

стратифікацію насіння беладони, а також відмітити, чи піддавалось стратифікації 

насіння, оброблене гібереліновою та бурштиновою кислотами? 

9. У розд. 3 приведені показники росту та розвитку рослин беладони 

звичайної, визначені на 60, 90 й 120 добу. Так як за 1, 2 та 3 року вегетації 

рослини мали особливості в розвитку рослин, доцільніше було б показувати ці 

показники у відповідні фази розвитку культури. 

10. У розд. 4 приведені результати досліджень з визначення оптимального 

строку сівби та також норми висіву насіння, впливу вказаних агрозаходів на ріст 

і розвиток, урожайність і якість отриманої сировини беладони звичайної, проте 

доцільно було б вказати, яка ж густота рослин в умовах Лісостепу для 1, 2 і 3 

років вегетації культури є оптимальною. 

11. У розд. 5, табл. 5.4 наведено показники маси плодів беладони, проте в 

аналізі вказаних результатів мова йде за величину, розмір плодів. 

12. У розділі 6 , підр. 6.1 «Залежність та поширення хвороб мікробіоти у 

ґрунті дослідних ділянок» перераховано, які хвороби та шкідники зустрічали 



упродовж проведення досліджень беладони звичайної, проте показники за 

роками та їх середні значення відсутні.  

13. У підр. 6.2 наведена характеристика біопрепаратів, взятих для оброблення 

рослин з метою захисту від хвороб, проте її доцільно було б розмістити у розділі 

2, або Додатках. У табл. 6.3 та при її аналізі доцільно було б вказати дозу та 

строк застосування досліджуваних біопрепаратів. 

14. У розділі 7 не зрозуміло доцільність подання економічної ефективності 

вирощування беладони у Київській і Волинській областях без конкретизації 

варіанта технології. Економічну ефективність рекомендованої технології 

вирощування беладони звичайної доцільно було б показати окремими блоками: 

окремо показати ефективність вирощування розсади (за розсадного способу) та 

формування насадження культури, а потім ефективність отримання продукції за 

1-2-3 років експлуатації насаджень. 

15. У тексті дисертації зустрічаються невдалі формулювання: вегетаційні 

підживлення мінеральними добривами замість підживлення у період вегетації 

(стор. 35), термін експлуатації насаджень замість строк експлуатації (стор. 37), 

низка дослідників замість ряд дослідників (стор. 38), накопичення надземної 

біомаси замість формування надземної біомаси (стор. 63), асиміляційна поверхня 

замість площа окремих листків (стор. 76), термін сівби замість строк сівби (стор. 

88, 92), більша схема посадки, менша схема посадки замість розміщення рослин 

беладони на площі за схемою (стор. 114). 

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність вимогам щодо 

дисертацій в Україні. Дисертаційна робота Ярути Ольги Якимівни 

«Оптимізація елементів технології вирощування беладони звичайної (Atropa 

belladonna L.) для культивування в умовах Лісостепу України», є самостійним і 

комплексним науковим дослідженням, направленим на розв’язання завдання 

виробництва достатньої кількості сировини беладони звичайної (Atropa 

belladonna L.) для забезпечення вітчизняної медичної галузі. 

 




