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Зернові культури займають найбільший сегмент аграрного сектору 

економіки України. Серед них найпродуктивнішою є кукурудза. Збільшення 

виробництва зерна кукурудзи є одним з головних завдань сучасного 

агровиробництва. На даний час створена велика кількість вітчизняних гібридів 

культури різних груп стиглості, які відзначаються високим генетичним 

потенціалом врожайності зерна. Однак для реалізації цього потенціалу потрібно 

оптимізувати агроприйоми зональних технологій вирощування.  

Вдосконалення таких технологічних прийомів, як строки сівби, густота 

стояння рослин та прийоми захисту посівів від бур’янів для гібридів різних груп 

стиглості є актуальним напрямом досліджень, який дозволить підвищити  

рентабельність зерновиробництва кукурудзи в північному Степу України. 

Тому вважаю, що вибраний напрямок роботи є актуальним, представляє 

значний науковий інтерес і має важливе практичне значення, а актуальність теми 

виконаної роботи не викликає сумніву. 

При проведенні досліджень з оптимізації технологічних прийомів 

вирощування сучасних гібридів кукурудзи різних груп стиглості – ранньостиглого 

Почаївський 190 МВ, середньораннього Яровець 243 МВ, середньостиглого 

Красилів 327 МВ і середньопізнього Бистриця 400 МВ в умовах північного Степу 

України автор виконав такі завдання: дослідити особливості росту, розвитку та 

формування зернової продуктивності сучасних гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості залежно від основних технологічних прийомів; встановити особливості 

водоспоживання гібридів різних груп стиглості залежно від строків сівби, густоти 

стояння рослин та застосування гербіцидів; визначити якість зерна кукурудзи 

залежно від строків сівби, густоти стояння рослин та внесення гербіцидів; провести 

оцінку економічної та біоенергетичної ефективності вирощування гібридів 

кукурудзи залежно від факторів, що досліджувались. 

Дисертаційна робота викладена на 200 сторінках комп’ютерного набору, 

містить 43 таблиці, 6 рисунків та 21 додаток. Список використаної літератури 

включає 313 найменувань, 15 з них латиницею. 

Текстова частина роботи складається із анотації, вступу, 7 розділів, 

висновків, рекомендацій виробництву, списку використаної літератури та 

додатків.  



У Вступі дисертації автором обґрунтовано актуальність теми, вказано на 

зв'язок виконаних досліджень з науковими програмами, сформульовано мету і 

задачі досліджень, методи досліджень, наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів, задекларовано свій особистий внесок, наведено апробацію 

результатів досліджень.  

У Розділі 1 «Сучасні напрямки досліджень прийомів технології 

вирощування кукурудзи» автором наведено аналіз літературних джерел 

вітчизняних і закордонних вчених щодо питань встановлення оптимальних 

строків сівби та густоти стояння рослин кукурудзи, а також застосування 

гербіцидів у її посівах. З аналізу джерел літератури зроблено висновок про 

необхідність вирішення наукових і практичних задач оптимізації технології 

культури в умовах північного Степу України, що знизить витрати на її 

вирощування. Обґрунтовано доцільність проведення дослідів за темою дисертації. 

У Розділі 2 «Умови, програма та методика досліджень» здобувач 

характеризує ґрунтово-кліматичні умови зони проведення досліджень, 

агрохімічну характеристику ґрунту, клімат північного Степу та гідротермічні 

умови вегетаційного періоду гібридів кукурудзи у роки проведення досліджень. 

Автором наведено програма і методики проведення досліджень та схеми 

закладених польових дослідів, надані характеристики досліджуваних гібридів 

кукурудзи та гербіцидів, які використовувались, зазначена агротехніка 

вирощування на дослідних ділянках. За результатами аналізу цього розділу можна 

констатувати правильність підходу дисертанта до вибору і використання сучасних 

методик для розв’язання поставлених завдань під час проведення польових 

досліджень. 

У Розділі 3 «Вплив строків сівби на продуктивність гібридів кукурудзи 

різних груп стиглості» представлено дані щодо польової схожості, тривалості 

міжфазних періодів розвитку рослин, теплозабезпеченості протягом вегетаційного 

періоду, біометричних показників (висота рослин, прикріплення качана, площа 

листкової поверхні, діаметр стебла). Здобувачем встановлено, що зміщення строку 

сівби від першого до третього призводило до підвищення польової схожості 

насіння гібридів кукурудзи на 6-10 %, та скорочення тривалості періоду «сходи-

повна стиглість зерна» у всіх гібридів на 5-11 діб. Ранньостиглий, середньостиглий 

та середньопізній гібриди ґрунтову вологу найефективніше використовували за 

сівби 20-25 квітня, коефіцієнт водоспоживання становив відповідно 684, 686 і 773 

м
3
/т зерна, а середньоранній гібрид – 586 м

3
/т зерна при сівбі 30 квітня – 5 травня. 

Врожайність зерна гібридів кукурудзи всіх груп стиглості була найбільшою за 

першого строку сівби (при настанні стійкого прогрівання ґрунту на глибині 10 см 

до температури 10-12 °С)  і становила: у Почаївського 190 МВ 4,18 т/га; у 

Яровець 243 МВ – 3,96 т/га; у Красилів 327 МВ – 4,62 т/га і у Бистриця 400 МВ – 



3,94 т/га. Передзбиральна вологість зерна зі зміщенням строків сівби до більш 

пізніх підвищувалася. 

У Розділі 4 «Прояв ознак гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно 

від густоти стояння рослин» здобувачем наведені результати щодо тривалості 

міжфазних періодів розвитку рослин, зміни біометричних показників (висота 

рослин, висота прикріплення качана, площа листкової поверхні, діаметр стебла), 

вологоспоживання, структури врожаю (кількість та розмір качанів, маса 1000 

зерен), врожайності та вологості зерна залежно від густоти стояння рослин. 

Дисертантом виявлено, що зі збільшенням густоти стояння рослин тривалість 

вегетаційного періоду гібридів кукурудзи збільшувалась на 2-3 доби. Висота 

рослин у фазі цвітіння волотей у гібридів Почаївський 190 МВ, Яровець 243 МВ і 

Красилів 327 МВ при загущенні посівів зменшувалась, а у  гібрида Бистриця 400 

МВ найбільшою була відмічена вона за густоти стояння рослин 40 тис./га. 

Оптимальною передзбиральною густотою стояння рослин для гібриду 

Почаївський 190 МВ є 50-60 тис./га, Яровець 243 МВ – 50 тис./га, Красилів 327 

МВ – 40 тис./га, Бистриця 400 МВ – 30-40 тис./га. Врожайність зерна гібридів за 

такої густоти стояння рослин становила 3,79-3,81 т/га, 3,61 т/га, 4,10 т/га, 3,44-

3,43 т/га відповідно. 

У Розділі 5 «Ефективність комплексних прийомів контролювання 

забур’яненості посівів кукурудзи» дисертантом приведено результати досліджень 

впливу різних агроприйомів боротьби з бур’янами на тривалість міжфазних 

періодів розвитку рослин кукурудзи, біометричні показники (висота рослин та 

прикріплення качанів, площа листкової поверхні, діаметр стебла), споживання 

вологи, забур’яненість посівів, структуру врожаю, врожайність та вологість зерна 

залежно від строків сівби.  Дисертантом доведено, що застосування гербіцидів 

аденго (у фазі 1-2 листків культури), майсТер Пауер (у фазі 5-7 листків кукурудзи), 

комбінації препаратів харнес (після сівби) + майсТер Пауер (у фазі 5-7 листків 

культури) призводили до  скорочення вегетаційного періоду. Найвищими  рослини 

кукурудзи (216 см) були при сівбі 20-25 квітня на ділянках із внесенням 

препарату аденго у фазі 1-2 листків культури. Визначено максимальну технічну 

ефективність гербіциду аденго за першого строку сівби з внесенням у фазі 1-2 

листків кукурудзи – 89,8 %. Зерно з найменшим вмістом вологи (14,8 %) при 

застосуванні гербіцидів формувалося за першого строку сівби на ділянках із 

внесенням препарату харнес (після сівби), а з найбільшим (16,5 %) – за другого 

строку при використанні гербіциду аденго (після сівби). Найвища врожайність 

зерна 3,80 т/га була на ділянках першого строку сівби (20-25 квітня) при 

застосуванні гербіциду аденго у фазі 1-2 листків кукурудзи.  

У Розділі 6 «Хімічний склад зерна гібридів кукурудзи залежно від 

застосування технологічних прийомів вирощування» здобувачем описано 



результати досліджень зміни хімічного складу зерна гібридів кукурудзи залежно від 

строків сівби, густоти стояння рослин та прийомів контролювання забур’яненості 

посівів. Виявлено,  що строки сівби та густота стояння рослин сучасних гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості, а також застосування комплексних прийомів 

контролювання забур’яненості посівів цієї культури впливали на хімічний склад 

зерна. Вміст азоту в зерні гібридів кукурудзи досягав максимального значення за 

першого строку сівби (20-25 квітня) – 1,54-1,61 %, сирого протеїну у 

ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ та середньораннього Яровець 243 

МВ найбільше було за передзбиральної густоти стояння рослин 40 тис./га, а у 

середньостиглого Красилів 327 МВ та середньопізнього Бистриця 400 МВ – 30 

тис./га. Найвищий вміст фосфору у зерні у варіантах з використанням гербіцидів 

був на ділянках першого строку сівби (20-25 квітня) за внесення комбінації 

препаратів харнес (після сівби) + майсТер Пауер (у фазі 5-7 листків кукурудзи) – 

0,71 %.  

У Розділі 7 «Економічна та біоенергетична ефективність технологічних 

прийомів вирощування гібридів кукурудзи» наведено зміну основних економічних 

(виробничі витрати, собівартість, рівень рентабельності) та енергетичних (вихід 

валової енергії з урожаєм, витрати сукупної енергії на вирощування, 

енергоємність 1 т зерна, енергетичний коефіцієнт) показників під впливом 

досліджуваних факторів. Автором встановлено, що собівартість виробництва 1 

тонни зерна гібридів була найменшою, а рівень рентабельності найбільшим за 

першого строку сівби (20-25 квітня) – відповідно 2175-2639 грн і 55,4–88,5 %. 

Найменші показники собівартості 1 тонни зерна при вирощуванні 

середньораннього гібрида Яровець 243 МВ та середньопізнього Бистриця 400 МВ 

з найбільшим рівнем рентабельності отримано при густоті стояння рослин 

відповідно 50 і 30 тис./га –  2602 і 2812 грн та 57,5 і 45,8 %. Застосування 

гербіциду аденго дозою 0,45 л/га (у фазі 1-2 листків культури) за сівби 20-25 

квітня виявилось найбільш економічно виправданим (собівартість зерна 2748 

грн/т, рівень рентабельності 49,2 %). Найкращі біоенергетичні показники 

отримано за цих же агроприйомів вирощування гібридів кукурудзи. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувались протягом 2012-

2014 рр. згідно з науково-технічною програмою «Зернові культури», за завданням 

«Розробити наукові основи ресурсозбережних і екологічно-безпечних технологій 

вирощування кукурудзи» (№ ДР 0111U004702). 

Наукова новизна досліджень полягає у тому, що вперше для умов  

північного Степу України визначено оптимальні параметри передзбиральної густоти 

стояння рослин для сучасних гібридів кукурудзи різних груп стиглості – 

ранньостиглого Почаївський 190 МВ, середньораннього Яровець 243 МВ, 

середньостиглого Красилів 327 МВ, середньопізнього Бистриця 400 МВ. 



Удосконалено захист посівів культури від бур’янів з використанням ґрунтових та 

післясходових гербіцидів за різних строків сівби. Набуло подальшого розвитку  

вивчення особливостей росту, розвитку рослин і формування врожайності та якості 

зерна гібридів кукурудзи залежно від факторів, що вивчалися. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у запропонуванні 

науково-обґрунтованих рекомендацій з технології вирощування гібридів 

кукурудзи в умовах північного Степу України. Для отримання стабільної 

врожайності зерна кукурудзи при її вирощуванні в господарствах різних форм 

власності в умовах північного Степу України слід використовувати наступний 

комплекс технологічних прийомів: починати сівбу гібридів кукурудзи 

Почаївський 190 МВ, Яровець 243 МВ, Красилів 327 МВ і Бистриця 400 МВ при 

настанні стійкого прогрівання ґрунту на глибині 10 см до температури 10-12 °С 

(календарно – 20-25 квітня), забезпечувати передзбиральну густоту стояння 

рослин ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ на рівні 50-60 тис./га, 

середньораннього Яровець 243 МВ – 50 тис./га, середньостиглого Красилів 327 

МВ – 40  тис./га, середньопізнього Бистриця 400 МВ – 30-40 тис./га., у посівах 

кукурудзи для ефективного захисту рослин від бур’янів застосовувати гербіцид 

аденго дозою 0,45 л/га (у фазі 1-2 листків культури). 

Важливе практичне значення мають висновки автора щодо з’ясування 

особливостей росту, розвитку та отримання стабільної врожайності 

високоякісного зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості в залежності від 

строків сівби, густоти стояння рослин та застосування різних гербіцидів в умовах 

північного Степу. 

Для одержання цих висновків автор виконав великий обсяг робіт. 

Особистий внесок здобувача полягає в опрацюванні та узагальненні літературних 

джерел за темою дисертації, обґрунтуванні необхідності  проведення 

експериментальних досліджень, розробці схеми польових дослідів разом з 

науковим керівником, проведенні польових і лабораторних досліджень, 

здійсненні аналізу отриманих наукових результатів, їх систематизації, 

узагальненні та математичній обробці, визначенні економічної та енергетичної 

ефективності досліджуваних прийомів, формулюванні висновків та рекомендацій 

виробництву, підготовці до друку наукових публікацій, здійсненні впровадження 

наукових розробок у виробництво, написанні та оформленні дисертації. 

Достовірність одержаних даних не викликає сумнівів, що підтверджується  

високою точністю дослідів при обчислюванні на ЕОМ.  

Матеріали дисертаційної роботи відповідають вимогам спеціальності 

06.01.09 – рослинництво. Основні положення дисертаційної роботи подані в 

авторефераті. Їхній стислий зміст та висновки тотожні тим, що містяться у 



відповідних розділах дисертаційної роботи, і відповідають обсягу та характеру 

викладення суті питань. 

Основні положення і результати досліджень оприлюднювалися і 

обговорювались та отримали позитивну оцінку на: засіданнях науково-методичних 

рад ДУ Інститут зернових культур, міжнародній молодіжній науковій конференції 

«Нові часи: нові Вавилови, нові Квасницькі» (Полтава, 2013), міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Сучасні технології вирощування зернових, 

бобових та технічних культур (Херсон, 2014), XV міжнародному науково-

практичному форумі «Теоретичні основи і практичні аспекти використання 

ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового 

виробництва і розвитку сільських територій» (Дубляни, 2014), XI  Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Стан та 

перспективи розвитку агропромислового виробництва України» (Созонівка, 2015), 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Аграрна наука: розвиток і 

перспективи» (Миколаїв, 2015), I Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Современное экологическое состояние природной среды и научно-

практические аспекты рационального природопользования» (Соленое Займище, 

2016), Міжнародній науково-практичній конференції «Селекція, насінництво, 

технології вирощування круп’яних та інших сільськогосподарських культур: 

досягнення і перспективи» (Кам’янець-Подільський, 2016), Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Роль наукових досліджень в 

забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України» 

(Дніпро, 2016), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан 

родючості чорноземних ґрунтів і шляхи підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур» (Дніпро, 2016). 

За результатами досліджень опубліковано  21 працю, з них основні результати 

– у 10 наукових працях, праць, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації – 9, 

які додатково відображають наукові результати дисертації – 2.        

Рекомендовані виробництву технологічні прийоми вирощування кукурудзи 

забезпечують одержання врожайності зерна 3,43–4,62 т/га з рівнем рентабельності 

42,8–88,5 %. Прийоми з вирощування кукурудзи, які були розроблені та 

рекомендовані виробництву перевірені у виробничих умовах на Ерастівській 

дослідній станції і впроваджені в ТОВ АФ «Обрій» Покровського району 

Дніпропетровської області у 2016 р. на площі 221 га  та підтвердили їх високу 

ефективність. 

Дисертаційна робота викладена грамотним науковим стилем, висновки 

логічні, аргументовані і витікають із результатів виконаних автором досліджень. 

Проте, незважаючи на беззаперечне позитивне враження від дисертаційної 

роботи, необхідно вказати на недоліки та деякі помилки: 



1. У Вступі при визначенні завдань досліджень бажано було б більш 

конкретно їх зазначити. Передбачено чотири завдання, хоча можна і більше. 

2. При зазначенні зв’язка дисертаційної роботи з науковими програмами 

не вказано до яких установ відносяться ці програми. 

3. У підрозділі 2.2 «Гідротермічні умови вегетаційного періоду гібридів 

кукурудзи в 2012–2014 рр.» детально характеризуються погодні умови по місяцях 

за різні роки досліджень. Це сприймається достатньо складно. Краще було б 

охарактеризувати погодні умови по роках досліджень, порівняти їх між собою та 

зобразити у вигляді графіку, а не таблиці.  До того ж, для порівняння показників  

в таких дослідженнях застосовують термін «середньобагаторічні показники», а не 

«норма» як в таблиці 2.1.     

4. У розділі 2 при зображенні схем дослідів не зазначено фактори 

досліджень і взагалі схеми представлені не зовсім вдало. Крім того, в таблицях 

даних врожайності у різних дослідах (табл. 3.10, 4.8, 5.9) також ці фактори не 

зазначено. При характеристиці дослідів 1 і 3 з вивчення строків сівби та 

застосування гербіцидів не наведено норму висіву, або густоту стояння рослин 

для цих дослідів. Також викликає питання чому не наведено характеристику 

гібриду Солонянський 298 СВ, який висівали в досліді 3. 

5. Потребує пояснення автора чому у розділі 3 результати вивчення 

польової схожості приведено після описання тривалості міжфазних періодів 

розвитку рослин кукурудзи і за якої норми висіву проводились ці дослідження.  

6. В таблицях 3.9, 4.7, 5.8 крім представлених показників елементів 

структури урожаю (довжина та діаметр качана, кількість рядів зерен на качані, 

кількість зерен в ряду та маса 1000 зерен) цікаво було б розглянути такі показники 

як кількість та вага зерен з качану. 

7. У таблиці 3.11 при характеристиці впливу строків сівби на вологість 

зерна помилково проаналізовані результати, а саме в тексті вказано, що найвища 

вологість зерна була у гібрида Яровець 243 МВ за першого строку сівби у 2012 

році – 12,9 %. Хоча з даних таблиці видно, що у 2014 році за того ж варіанту 

досліду вона складала 11,5 %.   

8. Виникає питання до розділу 4 та описання цього досліду у розділі 2. 

Як саме формувалась густота стояння рослин кукурудзи? 

9. Потребує пояснення автора висновок 5 та рекомендації виробництву 

про оптимальну передзбиральну густоту стояння рослин для гібридів Красилів 

327 МВ та Бистриця 400 МВ, тому що дані у таблиці 4.8 дисертації та таблиці 2 

автореферату різняться з цим ствердженням. 

10. У розділі 7 при аналізі економічної ефективності відсутні показники 

умовно чистого прибутку який є вкрай важливим при оцінюванні ефективності 

агроприйомів вирощування сільськогосподарських культур. 




