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Актуальність обраної теми. На сьогодення попит населення на 

лікарські засоби рослинного походження з кожним днем росте, а природні 

запаси більшості видів частково або повністю вичерпані. За цих умов  єдиний 

можливий шлях забезпечення необхідною кількістю сировини є 

культивування лікарських рослин. Розширення асортименту лікарських 

культур є важливим напрямом підвищення ефективності аграрного 

виробництва. Однією з цінних лікарських рослин  є беладона звичайна 

(Atropa belladonna L.), яка заслуговує на широке культивування та 

використання в Україні.  Як лікарська сировина використовуються листя, 

трава, квітки, нестиглі плоди, насіння та корені беладони, де містяться 

біологічно активні тропанові алкалоїди, головним чином гіосцинамін. Листя 

беладони містять тропову кислоту у вільному стані.  

Зважаючи на це, актуальним питанням є розширення площ 

вирощування беладони звичайної з метою створення вітчизняної сировинної 



бази. А це в свою чергу потребує розробки ефективних технологій 

культивування рослини для отримання високоякісної фітосировини. Тому 

робота, яка присвячена оптимізації елементів технології вирощування 

беладони звичайної для введення в широку культуру в умовах північної 

частини Правобережного Лісостепу України є актуальною і необхідною. 

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

Дисертаційну роботу виконано впродовж 2015-2018 рр. Вона була 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). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень. Проведений аналіз 

дисертаційної роботи дозволяє відзначити, що методики проведення 

досліджень добре опрацьовані, досліджувані варіанти супроводжуються 

достатньою кількістю обліків і спостережень. Автором проаналізовано 

значну кількість вітчизняної і зарубіжної наукової літератури за відповідною 

темою. Виконано експериментальну роботу з використанням класичних 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.  



Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше 

встановлено особливості проходження індивідуального  розвитку рослин 

беладони звичайної, зміна морфометричних та біохімічних показників 

залежно від сортових особливостей та елементів технології вирощування 

рослин в конкретних екологічних умовах. Встановлено залежність 

урожайних та якісних (у тому числі алкалоїдів) параметрів рослин від строків 

і способів сівби та норми висіву насіння. Опрацьовано ефективні способи 

поліпшення якості насінного матеріалу та підвищення врожайності культури. 

Удосконалено способи розмноження рослин. Встановлено ефективні 

біопрепарати для обмеження розвитку і поширення хвороб беладони. 

Визначено вміст неорганічних елементів і рівень їх транслокації в органах 

рослин беладони звичайної.  

Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи. 

У результаті виконання роботи було оптимізовано зональну технологію 

вирощування беладони звичайної. Опрацьовано оптимальні способи 

розмноження, строки і норми висіву, стимулятори росту, що забезпечують 

отримання високої врожайності фітосировини на рівні понад 5 т/га, насіння – 

до  150 кг/га  зі значним  вмістом алкалоїдів.  

Розроблені оптимальні способи насінного і розсадного розмноження 

рослин та рекомендації для отримання високоякісної фітосировини.   

У співавторстві створено сорт беладони звичайної 'Прекрасна пані', 

який з 2017 р. занесено до Переліку сортів рослин   України.  

Результати досліджень впроваджені в умовах Волинської, Київської та   

Черкаській областей. 

Повнота викладення у відкритому друку наукових положень 

дисертації.  За результатами наукових досліджень опубліковано 22 наукові 

праці, з яких 5 статей у фахових виданнях України, 3 – у виданнях, занесених 

до міжнародних наукометричних баз даних і науковому виданні іншої 

держави, 1 авторське свідоцтво на сорт рослин, 13 – тез наукових доповідей.  



Відповідність змісту автореферату положенням дисертації. 

Автореферат виданий українською мовою, відповідає основним положенням  

дисертації, розкриває зміст і суть роботи. Він відображає загальну 

характеристику дисертації, зміст роботи, висновки та  список опублікованих 

праць. В авторефераті (25 с.) розміщено  5 таблиць і  3  рисунки.  

Оцінка змісту дисертації.  

Дисертаційна робота Ярути О.Я. викладена на 191 сторінці 

комп’ютерного тексту, складається зі вступу, семи розділів, висновків, 

рекомендацій виробництву, списку літератури, додатків. Робота містить 35 

таблиць, 27 рисунків, 15 додатків. Список використаної літератури налічує 

221 найменування, з яких 26 – латиницею. Структура дисертації, рівень і 

стиль поданого матеріалу відповідають вимогам до дисертаційних робіт.  

У Вступі (с.11-15) дисертації авторкою обґрунтовано актуальність 

теми, сформульовано мету і завдання досліджень, наукову новизну, 

практичне значення одержаних результатів, показано об’єкт та предмет 

досліджень, задекларовано свій особистий внесок.  

У розділі 1 (с.23-49) «Загальна характеристика беладони звичайної 

(Аtropa belladonna L.) та історія її інтродукції (Огляд літератури)» 

авторкою зроблено аналіз  літератури, де висвітлено біолого-морфологічна 

характеристика та ареал беладони звичайної. Наведено історію використання 

в медицині рослин Atropa belladonna L. та їх хімічний склад. Надано 

біологічні особливості, агротехніку вирощування та збирання сировини і 

насіння беладони звичайної. Показано вплив біостимуляторів на фізіологічні 

процеси в рослинах. Охарактеризовано хвороби та шкідники беладони 

звичайної. 

У розділі 2 (с.50-64) «Умови, методики і програма досліджень» 

авторкою надано агрохімічну характеристику ґрунту місця проведення 

досліджень. Проаналізовано погодно-кліматичні умови за роки проведення 

роботи. Дослідження були проведені за загальноприйнятими методиками з 

використанням сучасних статистичних методів для опрацювання та 



аналізування одержаних результатів. 

У розділі 3 (с.65-84) «Агротехнічні особливості вирощування 

беладони звичайної на ранніх етапах онтогенезу» авторкою визначено, що 

застосування 1 %-го розчину гіберелінової кислоти А3 в середньому за роки 

досліджень збільшувало частку проростання насіння у 2,5 рази, позитивно 

впливало на розвиток рослин беладони звичайної та прискорювало  

проходження фенологічних фаз. Встановлено особливості росту та розвитку 

рослин у другий рік життя і досягнуто отримання  двох укосів фітосировини 

з урожайністю понад 5 т/га.  

У розділі 4 (с.85-109) «Оптимізація елементів технології  

вирощування беладони звичайної в умовах Лісостепу» авторкою 

встановлено, що оптимальними строками сівби для беладони звичайної є 

осінній та ранньовесняний. За таких умов сходи були дружніми, з’являлися 

швидше, порівняно з середньо- та пізньовесняними, краще переносили 

несприятливі погодні умови (посуха, перепад температур). Авторкою 

доведено, що для отримання стабільних сходів норма висіву насіння повинна 

становити 4 кг/га при ранньовесняній сівбі та 6 кг/га – підзимній. За 

насінного способу розмноження рослини сорту Прекрасна пані формували 

більш високу врожайність (порівняно з сортом Красавка) фітосировини на 

рівні  4,80–5,10 т/га, насіння 120–150 кг (відповідно на 19 % і 15 % вище).  

У розділі 5 (с.110-127) «Особливості біології рослин беладони 

звичайної за розсадного способу вирощування» авторкою встановлено, що 

за вирощування рослин беладони звичайної розсадним способом 

оптимальною була схема розміщення 50 ×50 см, що забезпечила формування 

найбільшого фотосинтетичного апарату (параметри листків – 18,7 х 6,6 см у 

сорту Красавка і 18,9 × 8,2 см – у селекційного зразка 79-2). Доведено, що 

розміщення рослин за схемою 60 × 50 см і 60 × 60 см сприяло отриманню 

найвищої урожайності (понад 5 т/га) з крупнішими плодами (2,2 см).  

У розділі 6 (с. 128-144) «Вплив агроекологічних факторів довкілля і 

можливості їх регулювання у технології вирощування беладони 



звичайної» дисертанткою визначено, що за вирощування беладони звичайної 

до складу ґрунтової мікрофлори входять Penicillium sp., Aspergilus sp., 

Penicillium sp., Aspergilus sp., Mucor sp., Penicillium sp. Серед хвороб рослин, 

які у різних відсотках проявлялися, ідентифіковано: фітофтороз – псевдогриб 

Phytophthora infestans, альтернаріоз – гриб Altemaria solani та вірусні 

хвороби, такі як Мозаїка – Tobacco mosaic virus. Виявлено, що 

найефективнішими біопрепаратами проти фітофторозу на рослинах беладони 

звичайної були Гаупсин БТ, Мікосан В та Фітоспорин М. Оброблення посівів 

цими препаратами сприяло підвищенню продуктивності рослин на 12% у 

порівнянні з контролем.  

Авторкою визначено, що в основній частині неорганічних речовин: 

барій, кадмій, мідь, залізо, марганець, нікель, калій, натрій, стронцій, цинк 

акумулюється в коренях рослин беладони звичайної в умовах Лісостепу 

України у кількостях, які перевищують гранично допустимий рівень. Це 

свідчить про часткове забруднення ґрунтів місця проведення досліджень, 

тоді як в насінні вона знижується наполовину або до величини, яка менша 

порогу чутливості аналітичних приладів, що свідчить про перспективність 

вирощування беладони звичайної як лікарської рослини для промислової 

переробки.  

          У розділі 7  (с. 145-149) «Економічна  ефективність вирощування  

нового сорту беладони звичайної Прекрасна пані» авторкою за  

результатами проведених досліджень зроблено висновок про те, що 

розроблені елементи технології дозволяють успішно вирощувати та 

отримувати високі врожаї фітосировини беладони звичайної з підвищеним 

вмістом алкалоїдів (0,56 %) в умовах північної частини Правобережного 

Лісостепу України. Дисертанткою  встановлено, що економічна ефективність 

вирощування беладони звичайної була високою: рентабельність  становила 

207,9-259,1 %. За продуктивністю та рентабельністю кращим виявився сорт  

Прекрасна пані 

 Дискусійні положення дисертаційної роботи. 



Дисертаційна робота  містить деякі неточності. До роботи є окремі 

зауваження та побажання.  

У дисертаційній  роботі йдеться  про  дослідження з двома сортами 

беладони звичайної, але не у меті, не у задачах роботи це не відображено (на 

жаль, сорт Красавка з 2008 року вилучений з Державного реєстру сортів 

рослин  України).  

 Мета та завдання  досліджень дуже обширні. Авторкою подано велика 

кількість завдань (8), виконання яких було би складно навіть для докторської 

роботи.   

Не вдалим є твердження  (с.2) про те, що  «…..визначають можливість 

інтродукції культури та промислового культивування у цій зоні. 

(Лісостепу)». Авторкою далі підкреслюється (с. 44), що  «В Україні 

промислово вирощують понад 25 різних лікарських культур, серед яких і 

беладона звичайна [посилання 131]»  – що свідчить про те,  що даний вид 

рослин пройшов інтродукцію і введений в культуру. До речі інтродукція 

беладони звичайної здійснена в лісостеповій зоні України у Дослідній станції 

лікарських рослин, починаючи із 1918  року. У 1919 році була створена 

колекція вихідних зразків, зібрана із природних популяцій та закордонних 

ботанічних закладів. Інтродукція (первинна і вторинна) беладони звичайної в 

Україні здійснена протягом минулого століття, введена в промислову 

культуру, розроблена агротехніка вирощування у окремих регіонах України і 

у т.ч. у Лісостепу. 

У розділі 1, підрозділи  1.1 « Біолого-морфологічна характеристика та 

ареал поширення беладони звичайної» та 1.4 «Роль біостимуляторів на 

фізіологічні процеси в лікарських рослинах»  мають невдалу назву. 

Не коректним є твердження авторки  (с.27) про відсутність сортів 

беладонни звичайної у РФ, хоча в цій країні офіційно зареєстровані два сорти 

–  Богира (2011) і Златовласка (2013). 

Не вдалим є думка (с. 41) «…примушувати насіння «проснутись» [109] 

– тобто «прокинутися» та «…видалення з плантації та спалення 



післяжнивних решток…» (с. 45)  – чи дозволяється сьогодні спалювання 

решток рослин?  

Не зрозумілим є думка авторки про те, що (с. 51)  «…актуальна 

кислотність ґрунтового середовища кисла, рН вод. – 5,5. При чому за роки 

досліджень спостерігали коливання кислотності від 5,6 до 5,3 та 5,5», а на 

наступній сторінці в таблиці 2.1 рН вже 6.2-6.7. за роки досліджень. То яке ж 

вірно? 

У розділі 3 «Агротехнічні особливості вирощування беладони 

звичайної на ранніх етапах онтогенезу» авторка наводить результати  

досліджень лише за впливу біостимуляторів. Цей розділ присвячений впливу  

біологічних стимуляторів на проростання насіння, ріст та розвиток рослин у  

ювенільний період  та тривалості міжфазних періодів. Також слід відзначити, 

що  подано результати впливу біологічних стимуляторів на проростання 

насіння Atropa belladonna L. у лабораторних умовах. 

Не вдалою є назва підрозділу 3.2.1. «Вплив біостимуляторів на 

ювенільному етапі онтогенезу розвитку рослин беладони звичайної» (с. 70). 

Онтогенез – це і є  індивідуальний  розвиток рослин. 

Усі варіанти досліду щодо обробки насіння біостимуляторами та їх 

вплив на густоту стояння рослин беладони : а) контроль, б) бурштинова 

кислота, в) гіберелінова кислота чомусь представлені ідентичними фото, 

лише дещо змінений ракурс (с. 74, рис.3.4). Це ускладнює наглядне 

підтвердження висновків авторки щодо цього питання. 

У  розділі 4 мова йде про  «Оптимізацію  елементів технології  

вирощування беладони звичайної в умовах Лісостепу». Зважаючи на те, що 

якщо оптимізуються  елементи технології  вирощування беладони звичайної 

в умовах Лісостепу, то це ще раз  підтверджує ту думку, що рослина була 

інтродукована і введена у промислову культуру. У такому випадку чи  

доцільно вести мову про інтродукцію культури, тим більше на рівні сорту 

Красавка, яка виведена у зоні Лісостепу? 



У підрозділі 4.1 (с.85) «Біологічні особливості формуванні 

продуктивності беладони звичайної першого та другого року вегетації за 

різних строків сівби» є єдиний підпідрозділ 4.1.1 (с.93)  «Формування 

продуктивності рослинами беладони звичайної третього року вегетації», що 

не зовсім коректно сформульовано. 

У табл. 4.7 «Вплив норми висіву насіння рослин беладони на ознаки 

продуктивності», висоту чомусь  віднесено до продуктивних ознак. 

Експериментальний матеріал, який подано у табл. 4.9 «Формування 

врожайності та якості насіння рослинами беладони сорту Красавка / 

селекційного зразка 79-2  за різних норм висіву»  важко  сприймається.  

Щодо думки авторки «Інтродукуючи таку лікарську рослину, як 

беладона звичайна в нові регіони, необхідно приділити особливу увагу 

удосконаленню елементів технології вирощування з метою адаптації…» (с. 

86) хотілося би ще раз зазначити, що в лісостеповій зоні беладона 

інтродукована в ХХ ст. Чомусь в роботі весь час відзначається про Крим і 

Закарпаття, а про Лісостеп, в умовах якого вивчали і вирощували цю 

культуру, не згадується.  

На рис. 4.1. (с. 88) а) фото вже використано в роботі у рис. 3.4.  

Авторка підтверджує, що (с. 93) «Тому можна стверджувати, що 

строки сівби істотно не впливають на накопичення алкалоїдів у рослині…», 

але варто було б врахувати, що на вміст БАС впливає фаза розвитку рослини 

та метеорологічні показники. 

Твердження про те, що  «Отже, рослини селекційного зразка 79-2 

перевищували показники рослин сорту Красавка за господарсько-цінними 

ознаками в умовах вирощування Лісостепу України» (с.107),  необхідно було 

би зазначити про походження вихідного матеріалу сорту Красавка і власного 

сортозразку , бо про це в роботі не згадано.  

У розділі 5 у окремих таблицях і рисунках не вказано  який сорт 

беладони  було задіяно  у дослідженнях (табл.5.4 – «Продуктивність плодів і 

насіння беладони залежно від термінів дозрівання», табл.  5.5 «Вплив різних 



строків достигання плодів беладони звичайної на посівні якості насіння», 

рис. 5.5 « Плоди беладони звичайної (а) з квітколоже та (б) без квітколоже». 

У розділі 6 «Вплив агроекологічних факторів довкілля….» як зрозуміти.  

Не вдала назва підрозділу  6.1 «Залежність на поширення хвороб 

мікробіоти у ґрунті дослідних ділянок»? 

У  підрозділу 6.3  цікавий матеріал, але чи можна поширювати ці 

результати щодо «Накопичення неорганічних елементів рослинами беладони 

звичайної (Atropa belladonna L.) за вирощування в зоні Лісостепу України» 

на всю зону, адже ці результати отримані на  конкретній дослідній ділянці.  

Можливо  проводилися ці дослідження ще у якійсь місцях. Взагалі є 

застереження щодо наявного перевищення ГДК важких металів, враховуючи, 

що рослина фармакопейна (офіцинальна). 

На жаль у розділу 7 (с.145) «Економічна ефективність вирощування 

нового сорту беладони звичайної `прекрасна пані» не подана енергетична 

оцінка вирощування цієї культури. Не зрозуміло також чому лише нового 

сорту?  

На рисунок «Вміст алкалоїдів у сировині, відн. од., %» нема посилання 

в тексті і він не пронумерований (с.147). 

Як розуміти в табл. 7.2 «Ціна реалізації сировини, тис. грн/га – 

'Красавка' – 25,0 і 'Прекрасна пані' – 25,0? Це стосується також показника  

«Вартість сировини, тис. грн/га 'Красавка' – 115 і 'Прекрасна пані' – 15, тоді 

як рівень рентабельності, % –  'Красавка' – 207,9 і 'Прекрасна пані' – 259,1. Де 

правильніше показано «прибуток на тис. грн/га» у табл.7.2 – 108,2 чи  в 

тексті – 102,8? 

У Списку використаних джерел не виділено  окремо автори  латиницею   

Чому у Списку літератури не розмежовані джерела вітчизняні і 

закордонні, все подано в перемішку і не за алфавітом? 

У роботі зустрічаються невдалі вирази: «відмітності», «гілочок 1-го 

порядку», «пожнивних» та окремі помилки технічного характеру. 



Варто зазначити, що наведені зауваження та побажання не знижують 

значущість концептуальних наукових положень та практичну цінність 

оригінальної дисертаційної роботи. 

Загальний висновок.  

Дисертаційна робота О.Я. Ярути  є завершеною науковою працею. 

Результати репрезентовані у достатній кількості наукових працях. Вважаючи 

на дисертацію, дослідження проводилися на належному науково-

методичному рівні. Висновки випливають з результатів досліджень автора. 

Дотримані вимоги ДАК України по оформленню дисертації. За актуальністю 

теми, методичними підходами, зробленими висновками, практичною 

цінністю та науковою новизною отриманих результатів робота відповідає 

вимогам МОН України, що пред'являються до кандидатських дисертацій, а її 

авторка Ольга Якимівна Ярута заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.09 – 

рослинництво. 
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