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офіційного опонента на дисертацію Гирки Анатолія Дмитровича 

«Агробіологічні основи формування продуктивності озимих та ярих зернових 

культур у північному Степу України» представлену до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 - 

рослинництво 

Актуальність теми досліджень не викликає заперечень, насамперед тому, що 

озимі зернові культури: пшениця, тритикале, ячмінь, упродовж останніх років не 

забезпечували стабільно високу урожайність, надто в умовах північного Степу України. 

При цьому суттєві зміни клімату також негативно впливали на продуктивність 

озимих. 

Недостатня кількість опадів у період червень-липень-серпень, а в окремі роки - 

впродовж 4-х - 5-й місяців (червень-липень-серпень-вересень- жовтень) не тільки в 

Степу, а навіть у Лісостепу України спостерігається мізерна кількість опадів. 

Ураховуючи несприятливі умови перезимівлі озимих хлібів переважна більшість 

господарств приходять до висновку про збільшення площ ярих зернових і відповідне 

зменшення площ озимих, особливо на фоні гірших попередників. 

Представлена до захисту робота Гирки А.Д. спрямована саме на оптимізацію 

формування продуктивності не тільки озимих, але і ярих зернових хлібів, які мають 

стати високопродуктивними продовольчими культурами, а продукція їх 

конкурентоспроможною. 

Виконана робота відповідно до тематичних планів Інституту зернового 

господарства УААН (з 2011 року - ДУ Інститут сільського господарства степової зони 

НААН України: Державна НТП «Зернові культури» (2006-2010 рр.) за завданнями 

«Виявити фізіологічні та біохімічні процеси формування високопродуктивних 

агробіоценозів у посівах озимих зернових культур та здійснити їх біоенергетичну та 

економічну оцінку для степової зони (номер держреєстрації 0107U04369 (2011-2015 

рр.), а також за завданням «Розробити теоретичні основи формування 

високопродуктивних агроценозів ярих зернових колосових і зернобобових культур та 

виявити ефективні технологічні прийоми підвищення їх продуктивності» (номер 

держреєстрації 011U004707). 

Щодо методики проведення досліджень опонент не має суттєвих зауважень, 

враховуючи те, що робота виконана в одній з провідних установ НААН України 

Інституті сільського господарства степової зони, де використовують сучасні методи, як 

загальноприйняті, так і специфічні, адаптовані до конкретної тематики. 

Перший розділ (16-51 стор.) містить ґрунтовний аналіз джерел літератури щодо 

стану вивченості проблеми формування продуктивності озимих і ярих зернових 

культур. 
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Автор цілком обґрунтовано приходить до висновку, що виробництво зерна є 

базою і джерелом сталого розвитку більшості галузей АПК та разом з тим і основою 

аграрного експорту. 

Огляд літератури включає три підрозділи: 

1) Особливості-формування врожаю пшениці озимої та ярої. 

Акцентуючи увагу на значимості факторів зовнішнього середовища для 

життєдіяльності рослин і пов'язуючи з конкретними технологіями вирощування автор 

дисертації справедливо відзначає, що в основних джерелах література відсутня 

інформація про вплив окремих факторів щодо рівня живлення рослин, або немає 

факторіального аналізу для більш повного розкриття потенційних можливостей як 

пшениці озимої, так і пшениці ярої не виявлено відповідні реакції рослин з урахування 

гідротермічних особливостей вегетаційних періодів. 

Не можна не погодитись з автором дисертації, який стверджує, що серед 

головних критеріїв зростання врожайності пшениці ярої відносяться насамперед 

щільність продуктивного стеблистою та добре розвинені вторинні корені, які 

найбільше сприяють кращому засвоєнню рослинами елементів живлення. 

Одним з упущень огляду літератури можна вважати те, що автор узагальнював 

відомі результати досліджень без прив'язки до конкретного виду пшениці ярої. 

Справа в тому, що м'яка і тверда пшениці мають суттєво різні типи живлення. 

Тверда яра пшениця на відміну від м'якої є типово пластовою культурою, має 

мікоризний тип живлення (за В.Р. Вільямсом). 

Другий підрозділ першого розділу містить ґрунтовний огляд опублікованих 

робіт вітчизняних і зарубіжних авторів щодо технологічних заходів вирощування 

ячменю ярого та озимого. 

Третій підрозділ присвячений огляду джерел літератури щодо заходів 

вирощування вівса. 

Перший розділ завершують загальні висновки (стор. 50-51), в яких автор 

дисертації справедливо зазначає, що на основі аналізу результатів численних 

досліджень науково-дослідних установ виявлено ступінь вивченості окремих 

закономірностей стосовно значення озимих і ярих форм пшениці, ячменю і вівса у 

зерновому балансі України, але для формування високопродуктивних агроценозів 

необхідні відповідні зміни в технологіях вирощування в конкретних умовах Степу з 

метою підвищення їх ефективності. 

Саме в даному напрямку і здійснено автором теоретичне обґрунтування і 

практичне вирішення важливого наукового завдання, результати досліджень щодо 

цього і наведені в послідуючих розділах дисертаційної роботи Гирки А.Д. 

Другий розділ містить опис умов і методики досліджень. У підрозділі 2.1 

наведена характеристика ґрунтово-кліматичних умов зони Степу, а також земельних 

угідь ДП ДГ «Дніпро», в якому проводили дослідження за темою дисертації. Загальний 
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обсяг другого розділу (52-92 стор.), в тому числі 12 сторінок присвячено Методиці 

досліджень, а характеристика ґрунтово- кліматичних умов викладена на 25 сторінках 

комп'ютерного тексту. 

Позитивно оцінюючи опис методики досліджень дисертанта необхідно звернути 

увагу на окремі упущення. Якщо в дисертації методика досліджень наведена достатньо 

детально (78-90 стор.), то в авторефераті – лише одну сторінку (7) відведено 

характеристиці методів, без деталізації ключових складових. 

Завершують другий розділ відповідні короткі висновки, в яких підкреслено, що 

дослідження за темою дисертації проведені в типових для північного Степу 

грунтово-кліматичних умовах з використанням польових і лабораторно-польових 

дослідів на рівні сучасних методів. 

Разом з тим акцентується увага на тому, що результати експериментальних 

досліджень перевірено в умовах виробництва. 

Метеорологічні умови як важливий фактор оптимізації технології вирощування 

зернових культур детально описано в третьому розділі (92-124 стор.). 

Перший підрозділ третього розділу містить характеристику агрокліматичного 

потенціалу зони Степу. На особливу увагу заслуговує другий підрозділ третього 

розділу, в якому викладена концепція оптимізації виробництва зерна з врахуванням 

кліматичних змін. 

Третій підрозділ містить характеристику сучасного стану розвитку ринку зерна 

України (третє місце в світі за експортом зерна посідає Україна!). 

Вражаючі дані наведено в таблиці 3.1 (стор. 107) щодо результатів експорту за 

останні 15 років. 

Завершується характеристика третього розділу біокліматичним обґрунтуванням 

оптимізації виробництва зерна в зоні північного Степу України. 

На думку рецензента четвертий і п'ятий розділи можна вважати свого роду 

наріжними каменями конструкції дисертації. Загальний обсяг 4 і 5 розділів складає 69 

сторінок. 

У четвертому розділі (стор. 125-1510) представлені результати багаторічних 

досліджень щодо вивчення впливу окремих елементі і цілісного комплексу 

удосконалених та розроблених агротехнічних прийомів вирощування різних сортів 

пшениці озимої та ярої за мінливих гідротермічних умов. 

У даному розділі викладені результати досліджень за темою дисертації, при 

цьому особливий акцент зроблено на шлях реалізації потенціалу продуктивності сортів 

пшениці. 

Автором всебічно оцінено вплив погодних умов на реалізацію потенціалу 

зернової продуктивності рослин різних сортів пшениці, як озимої, так і ярої. 

Виявлено досить низький рівень врожайності ярої пшениці, яка в 2-3 рази 

поступається сортам пшениці озимої в північному Степу України. При цьому автор 



 

4 

приходить до обґрунтованого висновку про необхідність підвищення адаптаційних 

можливостей пшениці ярої. 

Неможна не погодитись з авторським твердженням щодо оптимізації строків 

сівби, досягнення оптимального загортання насіння на глибину відповідно до 

біологічних норм рослин пшениці ярої, а також шляхом покращення мінерального 

живлення. Заслуговує на увагу удосконалена автором система захисту посівів пшениці 

ярої від шкідників хвороб і бур'янів. 

Представлені показники урожайності пшениці ярої сорту Спадщина залежно від 

комплексу факторів (табл. 4.7) можна вважати квінтесенцією досліджень пшениці ярої, 

надто у поєднанні з позитивним впливом стимуляторів росту рослин на формування 

врожайності на різних фонах мінерального живлення (табл. 4.8, 4.9, 4.10, рис. 4.5). 

Загальні висновки до четвертого розділу достатньо повно віддзеркалюють 

одержані результати. 

Здійснення необхідних сучасних заходів щодо підвищення адаптаційних 

можливостей пшениці ярої – аргументоване твердження, а от із рекомендаціями 

дисертанта про заміну ярих форм пшениці озимою не має підстав погодитись. Більш 

того, є всі підстави (враховуючи і результати досліджень дисертанта) щодо 

обґрунтування заміни озимої пшениці ярою твердою, про що свідчать дані багатьох 

досліджень ряду наукових закладів про економічну і екологічну перевагу пшениці ярої, 

надто з урахуванням суттєвих змін клімату впродовж останніх років (роботи науковців 

Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва і Харківського НАУ ім. В.В. Докучаева Голік 

B.C., Бобро М.А., Будьонний Ю.В., Глуздоєв В.Г. (ж. Пропозиція, №4, 1986 р. «Твердим 

ярим пшеницям України - гідну увагу!» «Яра пшениця у Східному Лісостепу України». 

Рожков А.О., 2010, Харків, «Майдан». - 232 с. За ред. М.А. Бобро, Харк. нац.. аграр. 

ун-т) 

У п'ятому розділі (151-193 стор.) викладено результати багаторічних досліджень 

щодо вирощування ячменю озимого та ярого, обґрунтовано технологічні системи 

вирощування названих культур, акцентовано увагу на реалізації потенціалу 

продуктивності сучасних сортів залежно від строків сівби та рівня мінерального 

живлення. Також представлено дані досліджень щодо впливу обробки насіння перед 

сівбою («інкрустація») такими препаратами, як Реаком, Антистрес, Деймос (табл. 5.3, 

5.4 на 161-162 стор.). 

На особливу увагу заслуговують результати досліджень щодо структури врожаю 

ячменю озимого залежно від обробки насіння хелатними препаратами та від 

мінеральних добрив (табл. 5.6, 5.7 на 166, 168 стор.). 

При цьому найбільш висока врожайність досягнута на фоні добрив N60P60K60: 

3,44 т/га і 3,45 т/га відповідно на варіантах з обробкою насіння Реакомом і 

Антистресом, що на 0,45 і 0,46 т/га більше у порівнянні з контролем (табл. 5.6). 
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На думку опонента представлені результати кореляційно-регресійного аналізу 

щодо моделі множинної лінійної агресії для опису взаємозв'язку між показниками 

врожайності зерна ячменю озимого (на стор. 169) важливі, але вони дещо 

перевантажують аналіз одержаних даних. 

У цілому ж висвітлені результати досліджень в четвертому і п'ятому розділах 

мають як теоретичну, так і практичну цінність, вони достатньо повно обґрунтовані, 

достовірні з врахуванням достатніх вибірок (репрезентативних) і математичної 

обробки. 

Шостий розділ роботи автор назвав «Наукові основи оптимізації умов 

вирощування вівса» (стор. 194-210). Наведені висновки до розділу шість (208-210 стор.) 

віддзеркалюють результати досліджень 2013-2015 pp. щодо вівса голозерного. 

Переконливість результатів досліджень та їх достовірність на думку опонента не 

вимагає черезмірної «математизації» експериментальних даних. 

На особливу увагу заслуговує сьомий розділ дисертації, в якому висвітлено 

принципи оптимізації технології вирощування озимих та ярих зернових культур 

(211-221 стор.). 

У цьому ж розділі наведено теоретичне обґрунтування напрямів 

ресурсозаощадження з використанням мульчування посівів (221-229 стор.). 

Підсумовуючі висновки до сього розділу у цілому віддзеркалюють одержані дані 

досліджень враховуючи використанням прямої сівби пшениці озимої сівалкою 

АТД-6,35. 

Необхідно зазначити, що використання прямої сівби пшениці озимої, мілкого 

обробітку ґрунту, а також технології на основі нульового обробітку ґрунту і прямої 

сівби сівалкою АТД-6,35 і т.д. створили свого роду «снігові» завали одержаних 

результатів досліджень автора, сприйняття яких читачем дещо нівелюється, 

враховуючи що переважна більшість читачів лінується і нерідко сприймає новітні дані 

поверхнево. 

Наведене твердження опонента не слід розглядати як суттєве зауваження, його 

необхідно сприймати як запрошення до дискусії. 

Завершується дисертація А. Д. Гирки характеристикою економічної та 

енергетичної ефективності вирощування озимих та ярих зернових культур (стор. 

232-260). 

Саме в цьому розділі висвітлена сутність економічного та енергетичного аналізу, 

показана ефективність вирощування пшениці озимої та ярої. Представлені дані в 

таблиці 8.1 важливі, але одночасно і громіздкі. Те ж саме відноситься і до таблиці 8.10 

(на стор. 235, 247). 

На думку опонента, без особливого перебільшення, наведених вихідних даних у 

восьмому розділі достатньо для дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук. 
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Ступінь дослідженості тематики роботи, обґрунтованості результатів, їх 

наукової новизни. 

Необхідно зазначити, що окреслені задачі вирішення яких було передбачено 

програмою досліджень (стор. 9-10 дисертації) успішно здійснені, а саме: 

 - Автором проведено теоретичне і експериментальне обґрунтування та нове 

вирішення особливо важливої наукової проблеми щодо агробіологічних і теоретичних 

засад, розкрито закономірності формування високопродуктивних посівів зернових 

хлібів з метою підвищення адаптивності та продуктивності озимої і ярої пшениці, 

ячменю та голозерного вівса у Північному Степу України. 

 - Всебічно обґрунтовано визначальні фактори, обумовлені гідротермічними 

умовами вирощування зернових колосових (як озимих, так і ярих). 

 - Експериментально доведено особливості формування високоврожайних 

агроценозів озимих та ярих форм пшениці за рахунок оптимізації строків і способів 

сівби, а також норм висіву озимих культур, забезпечення необхідної кількості 

продуктивних стебел пшениці ярої за оптимально ранніх строків сівби і використання 

стимуляторів росту на різних фонах мінерального живлення (обробка насіння + 

позакореневі підживлення у фазі кущіння) Стим Premium 

 - Доведено, що найбільший економічний та енергетичний ефект забезпечують 

сорти озимої пшениці Супутниця, Співанка, Заможність; пшениці ярої Нащадок, 

Харківська ЗО та Спадщина; ячменю озимого Трудівник, Зимовий, 

 - Характеристика основних елементів наукової новизни у цілому не викликає 

заперечень. На думку опонента найбільшу наукову цінність мають дані аналізу 

технологічного процесу вирощування зернових культур, а також принципи добору 

адаптованих до умов середовища озимих і ярих форм пшениці, ячменю та вівса, а також 

біоенергетична та економічна оцінка технологій вирощування. 

Рівень реалізації і впровадження наукових розробок, вірогідність і 

обгрунтованість висновків. 

Результати досліджень пройшли відповідну виробничу перевірку і 

впровадження у господарствах Кіровоградської, Дніпропетровської і Донецької 

областей. У додатку представлено довідки про впровадження наукових розробок: 

Кіровоградської ОДЛ - на загальній площі 2,7 тис. га; Дніпропетровської ОДА на площі 

6,4 тис. га і Донецької ОДА - на площі 1,3 тис. га. 

Належне методичне забезпечення проведених досліджень, достатня кількість 

виборок обумовили достовірність одержаних результатів (добра репрезентативність) і 

достатньо повне агроекологічне обґрунтування загальних висновків. Вони повністю 

віддзеркалюють дані досліджень. 

Автореферат ідентичний матеріалам наведеним у дисертаційній роботі. Основні 

наукові положення представлені в дисертації також містяться в авторефераті. 
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Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Гирки А.Д. доцільно звернути увагу 

на окремі недоліки і невикористані можливості: 

 - щодо загального обсягу - 353 стор. комп'ютерного тексту. Без шкоди для 

змісту можна було б дещо скоротити до рекомендованих 280 сторінок; 

 - значна перевантаженість тексту таблицями, зокрема таблиці 8.1, 8.3, 8.10, 

8.11; 

 - акцентуючи увагу на тому, що визначальними у формуванні продуктивності 

озимих пшениці і ячменю є гідротермічні умови, автор розпочинає перший загальний 

висновок назвою областей Кіровоградська, Дніпропетровська та Донецька; 

 - у кожному висновку немає формулювання типу «розкриті закономірності 

формування», або «встановлені закономірності» і т.д. Хоча по суті результатів 

досліджень для таких висновків є підстави; 

 - характеризуючи основні елементи наукової новизни необхідно більш чітко 

виділити «прирощення», тим більш, що таке прирощування є; 

 - при викладенні метода досліджень не досить чітко акцентована увага на 

основних складових схем польових дослідів, параметри посівних і облікових ділянок, 

повторність і т.д.; 

 - список використаних джерел містить 474 одиниці, але опонент не знайшов 

таких фундаментальних робіт щодо теми дисертації: В.Д. Мединець. Весеннее развитие 

и продуктивность озимых хлебов. - М.: Колос, 1982. - 173 е.; Особенности 

формирования урожая полевых культур - М.: Колос, 1984; Черенков A.B. та інші. 

Сучасні технології вирощування пшениці озимої у зоні Степу. Дніпропетровськ, 2014. 

Монографія. 

Наведені критичні зауваження, необхідно розглядати насамперед як запрошення 

до дискусії в процесі захисту дисертації. 

Ураховуючи актуальність теми, обґрунтованість результатів досліджень, 

аргументованість висновків, наукову новизну, вважаю, що дисертаційна робота 

відповідає існуючим вимогам МОН, а її автор, Гирка Анатолій Дмитрович, 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук із 

спеціальності 06.01.09 - рослинництво. 

 

Завідувач кафедри рослинництва 

Харківського НАУ ім. В.В. Докучаева, 

 

М.А. Бобро 


