
вIдгук
офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу Мелентi BiKTopiT

ОлексанДрiвни на тему: <Несправжнi щитiвки (Hemiptera, Coccidae) на

ялинах в зелених насадженнях xapkiBcbkoi областi та заходи щодо
зменшення ix шкiдливостi>>, подану на здобуття ступеНя ДОКТОРа фiЛОСОфii З

галузi знань 20 - Аграрнi науки та продовольство за спецiальнiстю 202-

Захист i карантин рослин.

дкryальнiсть теми дослiджень. У фiтоценоза урбанiзованого

ландшафту хвойнi рослини мають велике естетичне та середовище-

органiзуюче значеННЯ., Вони виконуютъ важливi функцiТ очиrцення повiтря,

насиченнlI йогО фiтонцидами тощо. Поширеними хвойними рослинами в

MicTax УкраТни е ялини: свропейська (Picea abies L.), колюча (Picea рuпgепS

Engelm.) та канадська (Picea glauca Moench). В умовах MicTa рослини

потерпають вiд багатьох негативних чинникiв, якi присутнi в урбанiзованому

ландшафтi: дефiцит вологи,га,елементiв живпення; пiдвищена температура

повiтря; щiлъний rрунт з недостатньою аерацiсю; рiзного роду полютанти

тощо. У зв'язку з цим рослини, особливо хвойнi, втрачаютъ природну

стiйкiсть i стають мiшенню для багатьох збудникiв захворювань рослин та

шкiдникiв, а надто клiщiв i комах. Серед ocTaHHix небезпеЧнимИ €

несгIравжнi щитiвки (Hemiptera: Coccidae: Physokermes). Слiд вiдмiтити, що

данi про видовий склад несправжнiх щитiвок фiтофагiВ ялин та ТХ

поширення в Украiнi уривчастi. Поряд з цим, вiдсутнi дан i не лише про

поширення цих шкiдникiв, а й оцiнка шкiдливостi в рiзних умоваХ i на рiзниХ

видаХ росли, вiдсутня система заходiв з монiторингу та захисту хвойних в

умова мегаполiсу. Тому дослiдження фауни кокцид, поширення, екологii та

шкiдливостi несправжнiх щитiвок i удосконалення методiв захисту хвойних с

актуаJIьним.
дктуальним гIитанням е також вивчення особливостей бiологii

несправжнiх rr{итiвок, ik ентомофагiв та розробка ефективнот i екологiчно

безпечноТ систем захисту хвойних вiд них в умовах мегаполiсiв Украiни.

наукова новизна. Впершев пiвнiчно-схiднiй частинi Украiни уточнено

видовий склад несправжнiх rцитiвок роду physokermes - фiтофагiв ялин,

дослiджено ix фенологiю, бiологiчнi й екологiчнi особливостi, виявлено

несправжню щитiвку (physkermes iпорiпаtus), яка ранiше не траплялась в

даному регiонi УкраТни, удосконалено елементи хiмiчного захисту ялин вiд

несправжнiх щитiвок з урахуванням бiологiчних особливостей рослини-

живителя. Виявлено ентомофаги несправжнiх щитiвок, дослiджено Тх

бiологiчнi особливостi i ефективнiсть зниження щiльностi цих шкiдникiв.

Щослiджено вплив полютантiв MicTa на життсздатнiсть несправжнiх щитiвок



та iх ентомофагiв. Удосконалено okpeMl елементи 1нтегрованого захисту ялин

вiд несправжнiх щитiвок в умовах розсадника.
Практичне значення одержаних результатiв. На ocHoBi результатiв

польових дослiджень удосконалено елементи системи захисту ялин вiд

несправжнiх щитiвок. Науково обгрунтованi строки хiмiчного захисту рослин
на ocцoBi даних iндивiдуального розвитку шкiдникiв. Визначенi ефективнi

iнсектициди та методи iх використання (обприскування або внесення пiд

стовбур рослин) та наведено аналiз економiчнот ефективностi використання

iнсектицидiв з врахуванням породи рослин. Так, використання iнсектицидiв

(Актари 25 WGв.г., Енжiо 247 SC к.с., Протеуса 110 OD МД i Мовенто 100

SK к. с.) та регулятору росту рослин Мегафол на ялинах рiзних видiв у

розсаднИках декоративних рослин мае високий економiчний ефект у боротьбi

з несправжнiми щитiвками. Рентабельнiсть захисних заходiв коливасться в

межах вiд 137,9 до 999,9 О/о, а окупнiстъ додаткових витрат 
-2,з7_10,97 

грн.

вгrровадження у виробництво рекомендованих елементiв захисту ялин

вiд несправжнiх щитiвок, сприятимуть збiльшенню якостi продукцiт, що

реалiзуеться з розсадникiв декоративних культур.

сryпiнь обгрунтованостi наукових положень, висновкiв ix
опрацювання лiтературних джерел i чiткодостовiрнiсть. На ocHoBi опрацювання лiтературних джерел 1 чlтко

сформульованот мети й завдань дослiджень авторка розробил9 теоретичнi та

методичНi пiдхоДи дО майбутнiх експериментiв. Метою дослiджень було

вивчення несправжнiх щитiвок - шкlдникlв ялин та удоскон€LIIення хlмlчного

захисту рослин вiд них в розсадниках декоративних рослин.
Завданням роботи було уточнення видового складунесправжнiх

щитiвок - шкiдникiв яли, бiльш детальне вивчення фенологiт, бiологiт та

екологii цих фiтофагiв; дослiдження ентомофагiв несправжнiх

несправжнiх щитiвок; дослiдження впливущитiвок;вивчення шкiдливостi
техногенного забруднення атмосферного повiтря на життездатнiсть кома, як

щитiвок, так i ix ентомофагiв; удоскон€Lлення елементи хiмiчного захисту

ялин вiд несправжнiх щитiвок.
НаведеногО обсягУ дослiджУваних питанъ достатньо для рiвня

дисертацiТ на здобуття ступеня доктора фiлософiТ. Мета i задачi дослiдження

сформулъованi доцiльно та коректно. Здобувачкою виконано достатню

кiлькiстЬ експериМентiв, спостережень, аналiзiв, обцрунтовано результати, якi

використано В процесi написання дисертацiйноi роботи. На ocHoBi

проведених дослiджень здобувачем сформульованi HaykoBi положення,

висновки i рекомендацiТ для виробництва.

Iз Htlx найважлuвiu.li maKt.

l. Ялини, Що вирощуються на розсадниках декоративних культур i

широко використовуються в озелененнi мегаполiсiв Украiни пошкоджуваJIи



три види несправжнiх щитiвок - це велика ялинова несправжня щитiвка
Physokermes piceae Schrank, мала ялинова несправжня щитiвка Physokermes

hemicryphus Dalrman та несподiвана ялинова несправжня щитiвка Physokermes

iпорiпаtus Danciget Kozar. Вперше в дослiджуваному регiонi УкраТни

виявлено Physokermes iпорiпаtus Danciget Kozar.
2. У межах MicTa i вуличних насадженнях домiнус мала ялинова

несправжня щитiвка, у паркових насадженнях MicTa домiнуе велика ялинова

несправжня щитiвка. В межах областi в паркових насадженнях домiнують
велика ялинова та несподiвана ялинова несrlравжнi щитiвки. Несподiвана

ялинова несправжня щитiвка траплялась рiдше за iншi види.

3. Встановлено, що Bci три види несправжнiх щитiвок с моновольтиннi.

Вiдновлення розвитку комах пiсля перезимiвлi в даному регiонi настас в

першiй декадi квiтня у великоТ i несподiваноi ялинових несправжнiх щитiвок,

у малоi несправжньоi щитiвки - третiй декадi квiтня. Початок вiдкладання

яець припада€ на середину травня i тривае до другоТ декади червня у Bcix

тръох видiв. Початок вiдродження личинок першого BiKy вiдбуваеться в

третiй декадi червнrI, в першiй декадi липня личинки впадають в дiапаузу, у
третiй декадi серпня поновлюеться Тх розвиток. Личинки другого BiKy

з'являютъся у третiй декадi серпня, а в третiй декади листопада вони йдуть

на зимiвлю.
4. Дослiджено, що найбiльш шкiдливими с молодi самицi (перiод з

другоТ декади квiтня по першу декаду травня)i личинки дРугого BiKy (вiд

третьоi декади серпня до фетьоi декади листопада).

5. Уточнено плодючiстъ комах: - мала ялинова несправжня щитiвка
вiдкладае вiд 40 до 480 ясць, а велика i несподiвана ялиновi несправжнi

щитiвки вiд 100 до 1500 ясць. Кiлькiсть вiдкладених ясць залежить вiд

розмiрiв самки та умов Ti живлення.

б. У регiонi дослiджень виявлено два види ентомофагiв несправжнiх

щитiвок - хижак ДпthriЬus пеЬulоsus Forster та паразитоТд Microterys luпаtus

Dalman. PiBeHb заселеностi особин несправжнiх щитiвок хижаком Д.

пеЬulоsus досить високиЙ i коливався в межах 25-65 Уо, а ПараЗИтом М.

luпаtus - 5-80 %.

7. Ефективнiсть ентомофагiв проявляться в залежностi вiд рiвня
забруднення середовища та щiльностi популяцiТ комахи-господаря.

Найменший вiдсоток заселення фiтофагiв ентомофагами спостерiгався в

районах iз сильним техногенним забрудненням. При низькiй щiльностi
популяцii шкiдникiв (менше З балiв) чиселънiсть ентомофагiв сягас -25-
45 О^, а в чотири бали ik чисельнiсть набувае найвищих значень -50-65 %.



Поряд з цим, за високого рiвня щiльностi шкiдникiв стан ялин погiршуеться,

хвоя масово опадае, на нiй з'являеться ураження сажковими грибами,

8. Використання синтетичних iнсектицидiв (Актара25 WG в. г,,

Мовенто 100 SK к.с., Енжiо 247 SC к. с, Протеус 110 OD МЩ та стимулятора

розвитку рослин - Мегафол показало, що Bci цi препарати проявляють високу

технiчну ефективнiстъ (в межах 92-96 0/о), тривалiсть захисноТ дii становила

30 дiб (методом обприскування) та 45 дiб (за прикореневого внесення).

Останнiй BapiaHT використання iнсектицидiв € найбiльш ефективним на

рослиЕах, заселених декiлькома видами щитiвок, якi мають фенологiчнi
вiдмiнностi.

9. Встановлено, що хiмiчниft, захист необхiдно проводити вiд початку

yTBopeHшI самок i до початку вiдкладання яець, доки покриви самок

залишаються м'якими i проникливими для iнсектицидiв. Щля встановлення

cTpoKiB хiмiчного захисту необхiдно проводити монiторинг за розвитком

щитiвок, починаючи з першоТ декади травня. За оптимаJIьного перiоду

використаннrI iнсектицидiв достатнъо однiсi обробки рослин.
10. Негативний вплив атмосферного забруднення (Zn, Cu, Fе) на

життсздатнiсть ялинових несправжнiх щитiвок проявлясться зниженняМ

плiдностi в 1,2-1,8,рази.Поряд з цим ентомофаги в меншiй Mipi заселяЮть

самиць несправжнiх щитiвок (10-15 %).

1 1. Використання iнсектицидiв (Актарw 25 WG в. г., Енжiо 241 SC к. с.,

Протеуса 110 OD МД i Мовенто 100 SK к.с.) та реryлятору росту рослин
Мегафол на ялинах рiзних видiв у розсадниках декоративних рослин мае

високий економiчний ефект у боротьбi з несправжнiми щитiвками.
Рентабелънiсть захисних заходiв коливаеться в межах вiд 1З7,9до 999,9 %, е

окупнiсть додаткових витрат - 2,З7-|0,97 грн.

Наведенi данi i висновки обrрунтованi експериментальним матерiалом,

викладеним у 4-6 роздiлах дисертацiйноi роботи.
Вiдповiднiсть дисертацii встановленим вимогам. Щисертацiя

викладена на 2З0 cTopiHKax комп'ютерного тексту, мiстить 35 таблиць i 51

рисунок. Робота складаеться з анотацiй, вступу, б роздiлiв, висновкiв,

пропозицiй виробництву та додаткiв, Список використаних джерел налiчуе

111 найменувань, з яких 63 латиницею.

Назва роботи вiдповiдас fi змiсту. За матерiалами дисертацiТ

опублiковано 22 наукових праць, у тому числi одна в ОрганiзацiТ

Економiчного Спiвробiтництва та Розвитку Свропейського Союзу, одна В

перiодичному науковому виданнi iншоi держава, одна в перiодичному

науковому виданнi iншоi держава, три в наукових фахових виданнях

УкраТни, 16 HayKoBi працi, якi засвiдчують апробацiю матерiалiв дисертацii.



Мова дисертацii украiЪська профiльна. Технiчне оформлення роботи
вiдповiдас загаJIьноприйнятим вимогам.

,щана робота виконана на ocнoвi польових та лабораторних дослiджень,

результати яких опрацьованi за використаннrI заг€шьноприйнятих

методичних вказiвок у галузi захисту та карантину рослин.
У цiлому позитивно оцiнюючи дисертацiйну робоry BiKTopii

олександрiвни Мелентi повноту викладення методичноi, теоретичнот та

прикладноТ основи дослiджень, високий piBeHb акту€tльностi та практичноi

значимостi вважаю за доцiльне вказати на or<peмi недолiки та висловити

побажання:

1. На мою думку роздiл 2 \ з потрiбно було б об'сднати i назвати

<<мiсце, умови та методика проведення дослiджень), це стандартна

назва цього роздiлу.
2. Вiдсутня методика визначення важких металiв (Zn, Cu, Fе).

З. НезрОзумiло, як авторка визначала нестатевозрiлi або статевозрiлi

особини несправжнiх щитiвок (це може визначити лише особини

iншоi cTaTi).

4. Чому здобувачка не робила ранньовесняну обробку рослин? а

зосередИласЬ на cyMHiBHoMY (з точки зорУ складностi визначення)

розподiлу самиць на нестатевих-статевих i заплiднених та

приурочиJIа до них обробки рослин.
5. Двторка зробила висновок (с. 133), що збiльшення дiлянок з

квiтучою рослиннiстю сприяс збiльшенню Тздцiв. Щослiди з цього

питання вiдсутнi.
6. Недоречнi данi про ботанiчний сад, про rрунт.

7. Здобувачка широко вживае TepMiH (який присутнiй в заголовках iT

робiт) ялинова або ялиновi несправжнi щитiвки. Таких видiв немас.

редактори робiт не звернули на це уваry, z}JIe така назва автору

сподобалась. е Ti три види) якi автор й приводить. Так, вони

живлятьсЯ на ялинах, але В Карпатах i за кордоном (Польща,

румунiя, Грецiя тощо) вони називаютъ ялину звичайну, як ялина

ялицева або смерека. Велика ялинова несправжня щитiвка

Physokermes picea трапляетъся й на рослинах iз iншого роду,
наприкJIад, ялицi бiлiй - ДЬiеs albaMt|l.

8. Рекомендувати виробництву можна лише Tl препарати, як1 BHeceHl

до <перелiку пестицидiв i агрохiмiкатiв дозволених до

використання в Украiнi>. В разi iх вiдсутностi можна пропонувати

оригiнаторам препаратiв рекомендацiт щодо подаJIьшоi iх державноi

реестрацiТ.



9. Зустрiчаються деrшd нgrочноgгi, помилки, русизми, невдаJIi TepMiнll,

а саме: задачi дослiджепня пrгрiбно завдання дослiдження, сiмейства

родини, служать ýjjryrгують, бродякок ---+ мандрiвницъ,
крупномерiв *-* црупномiрiв, псгомство ---* нащqдки, сажистi гркби
--+ ca:rccoBi гриби, медtsяну росу + медяЕу росу, протягом -+

впродовж.

З*гальннй внсновок про робоry. ,Щисе,ртацiя Мелеlrгi tsiKTopii
ОлександЬни е логiчно завершеною науковою працею, Звокаючи на
aкTyaпblticTb, обцрукгованiсть наукових пФложеш;, Еаукову нOвизну,

практичне значення 0триманих резуьтатiво кiлъкiстъ тублiкацiйо вважаю, що
подана до захисту дисертацiЁrна робота з& овоТм Еа)rковим piBHeM та

црактшшою фннiФю, змiстом та оформлеIшям повнigгю вiдповiдае вимог€tм
пп. 9, 10, 11 <<ГIорядку проведеЕшI ексilеримfirгу з црflсуджеЕня ступеIIJI

доктора фiлософii>>, затвердженому постл}ЕOвою Кабiнегу MiHicTpiB Украши
вiд б березня 2аВ р. JTg |67, та вiдповiдае нашрялд{у наукового дослiдження
ocBiTпbbHayKoBoi Ероцрами Харкiвського нащiоналъног0 аграрЕого

унiверситету iM. В.В. Щокучасва МОН Украiня з гапрi знg}нь Z0 - Аграрнi
Еауки та продOвоjБство за спецiалънiстю 202 - Захлtст i карантин рослин, а Гi

авторка заслуговуе присудження cтyIleнrt доктора фiлософii.

Офiчiйний опонент,
доктор сiльськогосподарських наук,
старший науковпй спiвробiтнико
завiдуючий лабораторii ентомологii та
стiйкостi с.-г. культур проти шкiдни
Iнституту захисту рослин НААН О.О. Стригун
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