вцзив

офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу
Сiкури Олександра Олександровича
На ТеМУ: <<Екологiчне обГрунтування контролю чисельностi захiдного
КУКУРУДЗяного жука (Diabrotica virgiftra virgifera Le Сопtе) в ЗакарпаттЬ>,
поданоi на здобуття наукового ступеня кандидата сiльськогосподарських
наук за спецiальнiстю 1б.00.10- ентомологiя
l

a

aU

Сiкури олександра олександровича е закiнченою
науковою працею, ПРисвяченоi акryапьнiй проблемi: iнвазii захiдного
КУКУРУДЗЯНОГО ЖУКа (ЗКЖ) в YKpaiHy. Поява Diabrotica virgфra virgфra Le
,Цисертацiйна робота

conte на теренах Украiъи та cTpiMke розповсюдження виду територiею нашоi
держави загрожуе значними економiчними збитками господарствам, Що
спецiалiзуються на вирощуванi кукурудзи. А тому постае гостра необхiднiсть
бiльш досконаJIо та поглиблено вивчити екологiчнi особливостi фiтофага, його
фенологiю з метою прогнозування i сигн€tлiзацii cTpokiB появи стадiй розвитку
захiдного кукурудзяного жука та розробки екологiчно орiентованих заходiв
контролю чисельностi шкiдника. А тому робота з точки зору теоретичноi i
практИчноi значиМостi е акту€tльною i перспективною та не викликае cyMHiBiB.
Робота виконана в 201|-2013 рр. у лабораторiТ ентомологiТ та стiйкостi
сiльськогосподарських культур проти шкiдникiв Iнституту захисту
рослин
нААн та на базi Закарпатського територiального центру карантину рослин Iзр
нААН згiдно з державною тематикою <Монiторинг фiтосанiтарного стаIIу
агроценозiВ З метоЮ контролю чисельностi основних шкiдникiв на посiвах
сiльськогосподарських культур та удосконалення iнтегрованого захисту

рослин>
1U0045S6).
Наукова новизна. Вперше на ocHoBi багаторiчних дослiджень фенологii
захiднОго кукУрудзяНогО жука у вертИкЕtльнО-клiмаТичних зонах Закарпатськоi
обласТi встаНовленНi строКи появИ стадiй онтогенезу фiтофага та необхiднi суми
ефективних температур (СЕТ) для його розвитку.
ЗдiйсненО прогнозування TepMiHiB розвитку захiдного кукурудзяного жука
в YKpaiHi.
ВСТаНОВЛеНО РОЛЬ ТРОфiчних зв'язкiв захiдного кукурудзяного жука, як
потенцiйного фактора, здатного впливати на його чисельнiсть.
Уточнено вплив cTpoKiB сiвби та сiвозмiни на чисельнiсть i шкiдливiсть
фiтофага. Встановлено, що чисельнiсть личинок дiабротики та пошкодженнrt
ними кореневоi системи кукурудзи за умов беззмiнного вирощування культури
суттево знижуеться на посiвах бiльш пiзнiх cTpokiB. Термiни сiвби мають
значний вплив на сезону динамiку чисельностi iмаго шкiдника та заселення ними
посiвiв кукурудзи.
Обrрунтовано можливiсть захисту кукурУдзи вiд iмаг о Diabrotica virgifera
virgifera. Встановлено високу ефективнiсть хiмiчних iнсектицидiв Hypen
д,- к.е.
(державний реестрацiйний номер

-

01

1

(0,8 лlга), Щецiс Профi, в.г. (0,07 кгlга),а бiопрепарату Бiтоксибацилiн, в.с. (5,0

л/га).

Практичне значення одержаних результатiв. Встановленi дисертантом
середнi багаторiчнi фенодати розвитку захiдного кукурудзяного жука та
вiдповiднi до них СЕТ можуть бути використанi при сигнЕtлiзацiТ cTpoKiB появи
стадiЙ шкiдника та прийняття рiшень, щодо TepMiHiB проведення заходiв

контролю його чисельностi.

Прогнозованi строки розвитку ЗКЖ в областях УкраТни дозволяють
визначити opieHToBHi термiни проведення фiтосанiтарного монiторинry
шкiдника на незаселених територiях для його своечасного виявлення та
проведення вiдповiдних фiтосанiтарних заходiв.
,Щотримання таких агротехнiчних прийомiв як сiвозмiна та висiв кукурудзи
В ОпТимальнi строки сприrIе значному зниженню чисельностi личинок та iмаго
фiтофага в агроценозах цiеi культури.

Виробнича перевiрка на базi фермерського господарства <<Кiнчеш>>
Ужгородського району Закарпатськоi обл. на площi 1 га пiдтвердила
ефективнiсть хiмiчних препаратiв Нурел Д, к.е. та Щецис Профi, в.г. проти ЗКХt
на посiвах кукурудзи. У природоохоронних i водоохоронних зонах, де
Використання хiмiчних препаратiв заборонено для контролю чисельностi iмаго
захiдного кукурудзяного жука доцiльно застосовувати бiологiчний препарат

Бiтоксибацилiн, в.с.

Повнота викладу матерiалiв дисертацii

в

опублiкованих працях.

OcHoBHi ПОЛОЖення роботи знайшли свое вiдображення в опублiкованих 16
наукових працях, iз них у фахових виданнях Украiни - б стат ей, у науковому
виданнi iншот держави
1 стаття та у матерiалах доповiдей 9 наукових
конференцiй.
При рецензуваннi опублiкованих статей встановлено, що в своiй cTpyKTypi
вони мiстять необхiднi елементи, постановку загальноi проблеми та if зв'язок iз
важлиВимИ наукоВими i практичними завданнями, аналiз ocTaнHix дослiджень, в
яких започатковано розв'язання данот проблеми, на якi спираеться автор.
Iнтерпретацiя отриманих даних, ocHoBHi положення, що виносяться на захист, та
висновки напежать автору.
yci публiкацii повнiстю вiдображають результати та суть дослiдження,
поданi в основних роздiлах дисертацii.
структура та обсяг дисертацii'. Робота структурована цiлком логiчно з
акцентом на найбiльш важливi Гi складовi. .щисертацiйну роботу викладено на
15б cTopiHKax комп'ютерного тексту, складаеться iз вступу, б
роздiлiв основноТ
частини, висновкiв, пропозицiй виробництву, списку використаноi лiтератури та
додаткiв, мiстить 19 таблиць та 19 рисункiв. Список використаноi лiтератури
нараховуе 156 джерел, у тому числi 12З - латиницею.
Особистий внесок здобувача. Аналiз та узагЕшIьнення cBiToBoT та
вiтчизняноi науковоi лiтератури за темою дисертацiйноi роботи. Пiдготовка,
закJIадання та проведення дослiдiв, спостережень i облiкiв. дналiз одержаних
ДаНИХ Та ik СТаТИСТИЧНа обробка, формування висновкiв, пiдготовка наукових
ЗВiТiв та публiкацiй. Апробацiя та впровадження результатiв у виробництво.

-

у

роздiлi 1 автор лаконiчно та умотивовано виклав лiтературний огляд
дисертацiйноi роботи. Ним розгJUIнуто та логiчно систематизовано досить
значний об'ем лiтературних даних щодо поширення Diabrotica virgфra virgifera
Le Conte та динамiка пошиРеннrI шкiдника краiнами европи. Наведенi
морфологiчнi, бiологiчнi та екологiчнi особливостi захiдного кукурудзяного
жука. Висвiтленi трофiчнi зв'язки та шкiдливiсть зкж. Поданий прогноз
РОЗВИТКУ, РОЗПОВсюДження та шкiдливостi фiтофага; методи захисту посiвiв
кукурудзи вlд захlдного кукурудзяного жука. Охарактеризований клiмат,
температурно-водний режим, сезони, вегетацiйний перiод та фунти
Закарпатськоi областi.

У

роздiлi 2 дисертацiйноТ роботи представленi три пiдроздiли: <Мiсце
проведення дослiджень>, <грунтово-клiматичнi умови мiсць проведення
дослiджень), <<Методика проведеннrI дослiджень)), якi за зйi.rо"ним

наповненняМ вiдповiдають окресЛениМ назваМ. .ЩисертантоМ дет€шIьно описано
апгоритм виконання дисертацiйного дослiдження, вд€lJIо пiдiбранi як сучаснi так
i класичнi методики дослiдження.

враховуючи, що основою захисту рослин вiд шкiдникiв-фiтофагiв е
систематична оцiнка ik чисельностi, розповсюдження, а також вивчення
бiологiчниХ та еколоГiчниХ особлИвостеЙ розвиткУ шкiдливих органiзмiв,

ДИСеРТаНТ У РОЗДiЛi 3 РОЗГЛЯДае особливостi фенологii захiдного кукурудзяного

жука у вертикаIIьно-клiматичних зонах Закарпаття та прогноз його
розвитку в
УкраiЪi.
БагатОрiчнi дослiДження фенологii зкЖ та екстраполяцiя отриманих
результатiв на регiони Укратни дозволили спрогнозувати термiни розвитку
фiтофага в ycix областях краiни заумови розповсюдження та натуралiзЪцii виду
на нових територiях.

в

роздiлi 4 наведенi трофiчнi зв'язки захiдного кукурудзяного жука, як
фактору розширення ареалу та збiльшення щiльностi його популяцiй. Щiкавим е
факт, що У Закарпатгi на розпайованих дiлянках селян, якi займають найбiльшу
площу орних земель в областi, у посiвах кукурудзи традицiйно вирощуються
гарбузовi та бобовi культури. Поряд iз цими дiлянками завжди зростають
бур'яни. У кiнцi серпня та у Bepecнi, коли якiсть рослин кукурудзи як кормовоi
рослини для iмаго погiршуеться, вони потребують додаткового живлення, яке

вiдбуваеться на iнших рослинах-живителях.
щисертантом зроблений висновок, що вирощування у посiвах кукурудзи
гарбузових та бобових культур е важливим фактором приваблювання *у*iц ,цо
призводить до додаткового навантаження шкiдника в агроценозах кукурудзи та
збiльшенню кiлькостi вiдкладених яець i, вiдповiдно, до зростання чисельностi
фiтофага в наступному роцi.

Роздiл 5 <<Контроль чисельностi захiдного кукурудзяного жука MicтиTb>>
два пiдроздiли. В агротехнiчнrл< зЕlход.лх контроJIю чисельностi ЗКЖ
дослiджений вплив cTpoKiB сiвби кукурудзи на чисельцiсть й шкiдливiсть
лиtIинок захiдЕого кукурудзяЕого xqyкa та вплив сiвозмiни та cTpoKiB сiвби на
чисельнiсть iмаго захiдного кукурудзяцого жука. В пiдроздiлi 5.2, наведена
ефективнiсть хiмiчних i бiологiчних препаратiв проти iмаю ЗКЖ.
Автором встаIIовJIено, що перспективним дJuI зЕlхисту посiвiв кукурулзи i
коЕц)олю чисельностi фiтофага проти iмаю дiабротики е застос).вацIuI

iнсектшlидiв Моспiлано р.п. (0,05 кг/га) з ефекгивнiстто препараry - 93,8%; ,Щецiс
Профi в.г. (0,07 кг/га) - 96,7Yо; Нурел .Щ, к.е. (0,8 лhа) - 99,0Yо та Бi-58 новий, к.е.
(0,8 rrlга) -94,6Уо.
вивченrrя ентомоцидноi дii енmмопатог€нного грпба Beauveria Ьаssiапа та
бiопрепараry Бiтоксибацилiн, 5 л/га проти лиtIицок покalзzшо, що в лабораторrптх
)rмoBax cMepTHicTb шкiдника вiд гриба В. Ьаssiапа становила 91,6Yо, а вiд
бiопрепараry загинулО 83,40lо личинОк; цротИ iмаго ЗКЖ ефективнiсть црецарату
Бiтоксибацилiн в.с., ст.lновила 74,5Уо. Iнсекпацидна дiя бiопрепараry Актофiт,
к.е. проти iмаго шкiдника була недостатньою, ефективнiсть скJIала лише 4g,lyo.

в

роздiлi б наведена економiчна ефективнiсть хiмiчною та бiологiчного
зЕlхистУ посiвiв кукурудзи вiд iмаго захiдною кукурудзяного жука. Ifuсленнi
дослiдженrrя довели, що найкращий екоцомiчний результат одержЕlно у BapiaцTi,
де проти фiтофага був застосований iнсекгицид Нурел ,Щ, к.е. (0,8 rrlгф, яrсий за
економiчними показцикЕIми перевищив еталонний BapiaHT (iнсектицид Карате
Зеоц 050 CS). Так, за обприскуваfiIrя кукурудзи цим iнсекгицидом збережений

урожай становив 5,3 т/га.

водночас, за позитивноi оцiнrи проведеноi автором роботи, до дисертанта е
деякi питантrя, заувЕDкецIuI та побажанrrя. Високо оцirтоючи дисерЪацiйну
робоry, вважаю за необхiдне вказати на oKpeMi недолiки та окреслити проблеми,
KoTpi необхiдно вирirrryвати цри подальших дослiдженIшх:

1.

НадумкурецецзентависЕовки l та4(ст. 116)несутьузагЕшьцюючий

характер i не повнiстю виплив.lють iз результатiв дослiджень.
Висновок 8 (ст.1 17) потребуе уточнення, оскiльки в Еьому зЕвцачено,
<<...Найбiльша
заселенiсть жукаrrrи рослиII кукурудзи була на цосiвах
що

2.

раЕцього строку

_

42% при iхпiй чисельностi t+0,.6 екз./рослиЕу, що

е

екоцомiчним порогом при вiзуальному методу облiку чисельностi iмаго>, тодi як
в TeKcTi роботи (ст. 96) за:!начеЕо, що <...найбiльший вiдсоток заселеностi
посiвiв в yмoBzlx беззмiнцого вцроццванIuI спостерiгався на кукурудзi
раЕнього
строку сiвби - 57% iз середньою чисельнiстю фiтофага 1,5 екз./рослину,>. Такий
же узагЕUIьнюючий характер мае i висновок (3) до роздiлу 5 (ст.109) щодо cTpoKiB
сiвби та ik впливу на сезонцу дина.п,riку чисельностi iмаго дiаброттrки та заселеЕIuI
ними посiвiв кукурудзи.

3.

У висновку

9 (ст. II7) бажано було зЕвначити чисельнiсть шкiдника,

при якiЙ встановлениЙ економiчниЙ порiг шкiдливостi для

захiдного

кукурудзяного жука:
- Оскiльки, у висновку 8 (ст. |I7) з€вначено данi к...1*0,6 екз./рослину...>,
а у пунктi З пропозицiй виробництву вказано (...у разi перевищеннrt
економiчного пороry шкiдливостi iмаго шкiдника (вiдлов феромонною
пасткою 30-40 жукiв протягом тижня).
Також потребуе подЕtльшого уточнення вир€в висновку: <<...Наявнiсть
незначноТ кiлькостi жукiв у посiвах щукурудзи в сiвозмiнi пояснюеться
активними iхнiми перельотами в поцIуках бiльш якiсного корму, що е
етологiчною особливiстю виду...)). Виникае питання яка кiлькiсть iмаго е
(незначною>) у посiвах кукурудзи?
висновках 12, 13, |4 для бiопрепарату Бiтоксибацилiн, в.с.
необхiдно зЕIзначити конкретну HopIuIy витрат бiологiчного препарату. Ще
зауваження стосуеться також пункту 4 пропозицiй виробництву (сr. 1 19), де
доцiльним було б для виробництва з€}значення конкретноI норми витрат
бiологiчного препарату Бiтоксибацилiн, в.с., тим бiльше, що норма, вказана при
вивченнi ефективностi цього препарату в пiдроздiлi 5 .2.2 (с. 10S).
В пропозицiях виробництву (пункт 2, ст.1 19) бажано було б вказати
KoHKpeTHi строки сiвби кукурудзи та конкретну сiвозмiну, як для присадибних
дiлянок, так i для фермерських господарств.
В пропозицiях виробництву (пункт З, ст. 119) доцiльним було 6
ЗаЗНаЧиТи KoHKpeTHi препарати з iх нормами виц)ат, а не лише вк€вати
(...РеКОМенДоВаними хiмiчними препаратами.). .Що того ж TaKi препарати та
НОРМи ix витрат зазначенi при вивченi ефективностi хiмiчних препаратiв (пункт
5.2.1., ст. 101) та у висновках до цього роздiлу (ст. 110).
7. На думку рецензента, у TeKoTi роботи наявнi oKpeMi речення, що
потребуютЬ стилiстичного редагУвання, наприкJIад: <Сiвба кукурудзи у другiй
ДеКаДi TPaBHrI (ПОсiв пiзнього строку) дозволяе icToTHo зменшити чисельнiсть
фiтОфаГа - до 2,7 - 2,9 екз./м2. Ще пояснюеться не збiганням розвитку KopeHiB
КУКУРУДЗи З вiдродженням личинок, що викликае ik загибель iз-за нестачi
кормовоТ бази> (сr. 109), а також tраматичнi помилки.

4.

У

5.

6.

Зазначенi зауваження до дисертацiйноi роботи Сiкури О.О. не знижують ii
науковоi цiнностi та не впливають на головнi теоретичнi та практичнi результати
дисертацii.
ЗаГалом подано необхiдний обсяг iнформацii для розумiння cyTi проблеми i
ШЛЯХiВ ii ВИРiШеНня та реапiзацii. Положення дисертацiТ викладенi професiйною
лексикою.
Робота виконана методично |рамотно базуеться на великому обсязi

i

експеримент€lJIьних дослiджень, виконаних дисертантом особисто i
опрацьованих на сучасному науковому piBHi, що забезпечуе обцрунтованiсть та
ймовiрнiсть висновкiв i пропозицiй виробництву.
Змiст автореферату iдентичнийзмiсту основних положень дисертацii i дае
чiтке уявленнrI про структуру та суть роботи.

враховуючи акту€tльнiсть, новизну, практичну цiннiсть роботи повноту
викJIадених результатiв в опублiкованих працях, вважаемо, що дисертацiйна
робота Сiкури олександра олександровича <<Екологiчне обцрунтування
контролю чисельностi захiдного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera
virgфra Le Сопtе) в Закарпаттi>> вiдповiдае ll. 11 <<Порядку присудженнrI
наукових ступенiв>>, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи J\Гq
567 вiД 24 лиПня 2013 р. i мiстить проведенi автором дослiдження щодо впливу
cTpoKiB сiвби кукурудзи та сiвозмiни на чисельнiсть та шкiдливiсть захiдного
кукурудзяного жука; ефективнiсть хiмiчних i бiологiчних препаратiв проти iмаго
дiаброТики) а iT автоР заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата
сiльськогосподарських наук за спецiапьнiстю 16.00. 10 ентомологiя.
-

Офiцiйний опонент,
доцент кафедри iнтегрованого захисту i карантину
рослин Нацiонапьного унiверситету бiоресурсiв
природокористування Украiни
rl
кандидат с.-г.
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