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офіційного опонента на дисертаційну роботу Ноздріної Наталії 

Леонідівни на тему „Урожайність  та  якість  зерна  пшениці  

м’якої озимої залежно від технологічних  прийомів  

вирощування  в Північному Степу”, представлену на здобуття 

наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.01.09 – рослинництво 

 

Пшениця озима – найпоширеніша в Україні зернова культура. 

Результати наукових досліджень та практика сільськогосподарського 

виробництва переконливо свідчать, що продуктивність і якість зерна 

пшениці озимої залежать від комплексної дії екологічних, агротехнічних і 

біологічних факторів. Основним завданням сучасного аграрного 

виробництва є збільшення вирощування зерна пшениці м’якої озимої з 

поліпшеною якістю. На жаль,  в останні роки до 50 % отриманого зерна не 

відповідає кондиціям продовольчого. Серед причин цього є збільшення 

кількості екстремальних погодних явищ, тенденція до зниження природної 

родючості ґрунтів, зростання чисельності шкідників та у великій мірі 

недосконалість технології вирощування пшениці озимої. Саме тому 

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 встановлення закономірностей 

формування високої урожайності та якості зерна сучасних сортів пшениці 

м’якої озимої залежно від умов вирощування та технологічних прийомів 

після різних попередників у Північному Степу автор виконала такі 

завдання: встановити особливості росту та розвитку сучасних сортів 

пшениці озимої та виявити зміни біометричних показників рослин у різні 

фази їхнього розвитку залежно від попередників; дослідити вплив 

погодних умов на врожайність і якість зерна пшениці озимої та виявити 

особливості їх формування залежно від доз і строків внесення азотних 

добрив по чорному пару та після ячменю ярого; з’ясувати реакцію сортів 

пшениці озимої різних екотипів на строки збирання; провести оцінку 

економічної ефективності елементів технології вирощування пшениці 

озимої із врахуванням якості одержаної продукції та надати рекомендації 

виробництву. 

Дисертаційна робота викладена на 150 сторінках комп’ютерного 

набору, містить 33 таблиці, 6 рисунків та 12 додатків. Список використаної 

літератури включає 197 найменувань, 12 з них латиною. 



Текстова частина роботи складається із вступу, 6 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 завдання досліджень, наукову новизну, практичне 

значення одержаних результатів, задекларовано свій особистий внесок, 

наведено апробацію результатів дисертації.  

У Розділі 1 «Стан проблеми і обґрунтування вибраного напряму 

досліджень (огляд літератури)» автором наведено аналіз літературних 

джерел щодо встановлення впливу погодно-кліматичних умов та основних 

елементів технології вирощування (сорти, попередники, удобрення) на 

формування врожайності та якості зерна пшениці м’якої озимої. З аналізу 

джерел літератури зроблено висновок про недостатню вивченість питань 

виявлення закономірностей формування зерна поліпшеної якості. 

Обґрунтовано доцільність проведення дослідів за темою дисертації. 

У Розділі 2 «Методика та умови проведення досліджень» здобувач 

характеризує ґрунтово-кліматичні умови центральної частини Північного 

Степу України. Автором приведено характеристику ґрунтового покриву 

дослідних полів та агрохімічну характеристику чорнозему звичайного 

малогумусного повнопрофільного, подана характеристика погодних умов 

які склалися за період проведення досліджень, наведено схеми закладених 

польових дослідів, зазначено методи та методики досліджень, надані 

характеристики досліджуваних сортів пшениці озимої. 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 «Ріст і розвиток рослин сучасних сортів пшениці м’якої 

озимої протягом вегетації» представлено дані щодо росту, розвитку рослин 

пшениці озимої під час осінньої вегетації по чорному пару та після ячменю 

ярого, накопичення розчинних вуглеводів в рослинах різних сортів, 

динаміки біометричних показників рослин протягом весняно-літньої 

вегетації, вмісту азоту в листках рослин пшениці озимої в різні фази 

розвитку. Здобувачем встановлено: по чорному пару обмежуючим 

елементом погоди для росту і розвитку рослин в першу чергу є 

температура повітря, а після ячменю ярого – кількість опадів; найбільшу 

кількість розчинних вуглеводів у вузлах кущіння рослин на кінець осінньої 

вегетації по чорному пару було зафіксовано у сорту Розкішна (37,35 %), а 

після ячменю ярого – у сорту Сонечко (34,10 %); у середньому за роки 

досліджень у фази виходу в трубку та колосіння максимальна висота 



рослин та абсолютно суха надземна маса після обох попередників 

формувалася у рослин сорту Сонечко; по чорному пару за передпосівного 

внесення Р60К30 кількість загального азоту в листках рослин сортів 

пшениці озимої знаходилася у межах оптимальних показників, після 

ячменю ярого при використанні у передпосівну культивацію значно 

більших доз добрив (N60Р60К30) вміст цього елементу все ж був 

недостатнім. 

У Розділі 4 «Формування урожайності та якості зерна» здобувачем 

представлені результати щодо впливу попередників, доз та строків 

внесення азотних добрив на формування структурних елементів 

урожайності, урожайність сучасних сортів та особливості формування 

якості зерна. Дисертантом встановлено, що найбільша кількість 

продуктивних стебел після обох попередників, у середньому за роки 

досліджень, була у сортів Литанівка і Розкішна, максимальне число зерен у 

колосі та маса зерна з колосу відзначена у сортів Заможність і Антонівка. 

У середньому за три роки досліджень по чорному пару найбільшу 

врожайність зерна (6,74 т/га) отримано у сорту Заможність за підживлення 

рослин наприкінці фази кущіння рослин аміачною селітрою дозою N60.. На 

цьому фоні підживлення дещо меншою, але достатньо високою (6,60 т/га) 

була врожайність зерна сорту Литанівка. Після ячменю ярого максимальну 

врожайність зерна пшениці озимої (4,35 т/га) формував сорт Розкішна за 

аналогічного варіанту удобрення. У середньому за три роки досліджень по 

чорному пару найвищий вміст білка та клейковини в зерні (відповідно 14,5 

та 30,2 %) було отримано у сорту Сонечко за дворазового підживлення 

посівів – аміачною селітрою N30  наприкінці фази кущіння рослин і 

карбамідом N30 у фазі колосіння та при застосуванні аміачної селітри 

наприкінці фази кущіння дозою N60 (відповідно 14,4 та 29,9 %). Після 

ячменю ярого максимальні значення цих показників (відповідно 14,3 та 

30,1 %) були також у сорту Сонечко за проведення підживлення посівів 

аміачною селітрою N30  у кінці фази кущіння і карбамідом N30 у фазі 

колосіння. 

У Розділі 5 «Якість зерна різних сортів пшениці озимої залежно від 

строків збирання» здобувачем розглянуто дані щодо впливу 

перестоювання на фізичні та біохімічні показники зерна різних сортів 

пшениці озимої.   Встановлено, що за вологої погоди в кінці фази воскової 

стиглості зерна та в збиральний період найменш стійкими до проростання 

зерна в колосі на стеблі виявилися сорти пшениці озимої Скарбниця, 

Литанівка, Сонечко і Апогей Луганський, найбільш стійкими – Фаворитка, 

Єсаул, Ювілейна 100. При затримці зі збиранням пшениці озимої на 15 діб 



серед показників якості зерна найбільше погіршувалася склоподібність. 

Залежно від сортів відмічено її зниження з 59,4-72,2 до 24,3-37,5 %. 

Показники седиментації, у середньому по 15 сортах, зменшилися за цей 

період з 60 до 54 мл, зміни кількості білка та клейковини в зерні були не 

значними. 

У Розділі 6 «Економічна ефективність технологічних заходів 

підвищення урожайності та якості зерна сучасних сортів пшениці озимої» 

наведено зміну основних економічних показників (виробничі витрати, 

вартість валової продукції, собівартість, прибуток, рівень рентабельності) 

під впливом досліджуваних факторів. Автором встановлено, що умовно-

чистий прибуток по чорному пару залежно від сортів становив 9843-11632 

грн./га, рівень рентабельності – 126,6-147,0 %, після ячменю ярого ці 

показники змінювались відповідно в межах 4111-5524 грн./га та 58,9-77,7 

%. Після обох попередників найкращі економічні показники відмічено за 

вирощування сортів Заможність і Литанівка. 

Робота здійснювалася за темою, яка була складовою частиною ПНД 

«Зернові культури» на 2011-2015 рр. за завданням «Розробити теоретичні 

основи регулювання процесами формування якості зерна 

високопродуктивних адаптивних сортів зернових культур при 

вирощуванні за енергоощадними та екологічно безпечними технологіями в 

зоні Степу» (номер державної реєстрації 0111U004706). 

Наукова новизна досліджень полягає у тому, що вперше для умов 

Північного Степу виявлено особливості формування врожайності та якості 

зерна сучасних сортів пшениці м’якої озимої залежно від гідротермічних 

умов вирощування, доз і строків азотного підживлення по чорному пару та 

після непарового попередника (ячмінь ярий). Визначено стійкість сортів 

пшениці озимої різних екотипів до проростання зерна в колосі та 

встановлена залежність технологічних показників зерна цих сортів від 

строків збирання. Набули подальшого розвитку положення про 

особливості росту, розвитку рослин пшениці озимої по чорному пару та 

після ячменю ярого у різні за погодними умовами роки; формування 

врожайності та якості зерна залежно від рівня азотного живлення. 

Здійснена економічна оцінка ефективності елементів технології 

вирощування сортів пшениці озимої. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у науковому 

обґрунтуванні технологічних прийомів підвищення врожайності та якості 

зерна сучасних сортів пшениці м’якої озимої в умовах Північного Степу, 

що за сівби по чорному пару при проведенні весняно-літніх азотних 

підживлень на фоні внесення Р60К30 забезпечує формування зерна другого 



класу якості у сортів Литанівка, Заможність, Антонівка та Розкішна і 

переважно першого – у сорту Сонечко за врожайності в межах 6,19-6,60; 

6,25-6,74; 5,60-6,08; 5,89-6,37 і 5,38-5,71 т/га відповідно. А за сівби після 

ячменю ярого на фоні N60Р60К30 такі підживлення були ефективними у 

сприятливі за зволоженням роки. За цих умов урожайність становила 4,38-

5,28 т/га, а зерно відповідало другому та третьому класам якості. 

Важливе практичне значення мають висновки автора щодо 

з’ясування впливу вивчених агроприйомів на особливості росту, розвитку 

та формування врожайності пшениці м’якої озимої.   

Для одержання цих висновків автор виконала великий обсяг робіт. 

Особистий внесок здобувача полягає у аналізі і оцінці даних літератури, 

безпосередній участі у закладанні та проведенні польових дослідів, 

проведенні біометричних і фенологічних спостережень, узагальненні 

отриманих даних, підготовці до друку наукових статей, рекомендацій, 

проведенні апробації та впровадженні результатів у виробництво, 

написанні та оформленні дисертації. Основні наукові положення і 

висновки, які наведені в дисертаційній роботі, одержані автором особисто. 

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 на VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Найновите научни постижения – 2012» (17–25 марта, Болгария, 2012) – 

«Бял ГРАД–БГ» ООД, 2012; на першій міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 10-й річниці від Дня утворення Українського 

інституту експертизи сортів рослин «Стан і перспективи формування 

сортових рослинних ресурсів в Україні» (11-13 липня, м. Київ, 2012 р.); в 

інтернет науково-практичній конференції «Шляхи впровадження сучасних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур в 

агропідприємствах, збереження та переробка продукції рослинництва» (6-7 

червня, м. Полтава, 2013 р.); на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених і спеціалістів «Стратегічні напрями сталого 

виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України» (22-23 травня 2014 р., м. Дніпропетровськ); 



на засіданнях вчених і науково-методичних рад ДУ Інститут зернових 

культур НААН України в 2011-2014 рр. 

Результати досліджень опубліковані у 10 наукових працях, з них 4 – 

у фахових виданнях України та 1 – в іноземному. Автореферат та 

опубліковані роботи відповідають основному змісту дисертаційної роботи.  

Прийоми, які були розроблені та рекомендовані виробництву 

перевірені у виробничих умовах і впроваджені в господарствах 

Дніпропетровської області на площі 1,3 тис. га. Матеріали досліджень 

увійшли до «Рекомендацій з підвищення якості зерна» (Дніпропетровськ, 

2015 р.), а також були використані при складанні зональних науково-

методичних рекомендацій з вирощування сільськогосподарських культур в 

2014–2016 рр.   

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. В актуальності теми досліджень прийнято зазначати провідних 

вчених і їх внесок в розробку даного наукового напрямку. Тим більше, що 

озима пшениця – основна сільськогосподарська культура в Україні і 

напрацювань з вивчення її технологій вирощування існує достатньо;  

2. У «Вступі» на сторінці 5, невдало сформульовано задачу 

досліджень «з’ясувати реакцію сортів пшениці озимої різних екотипів на 

строки збирання». Краще було б сформулювати задачу як «з’ясувати зміну 

показників якості зерна залежно від строків збирання»; 

3. У роботі не зовсім вдало подано матеріал у вигляді графіків та 

діаграм. Так у розділі 2 для порівняння краще було б погодні показники 

подавати не за окремими роками, а за всі роки досліджень на одному 

рисунку для кожного показника. В експериментальній частині роботи 

графіки і діаграми зовсім відсутні. Тоді як динаміку зміни деяких 

показників, наприклад висоту рослин, краще подавати саме графічно; 

4. Нажаль, в роботі не розглянуто показники 

вологозабезпеченості посівів. На мою думку, вся робота значно виграла б 

при наведені таких показників. Тим більше, що робота виконана в 

Степовій зоні, для якої питання вологозабезпеченості є вкрай актуальними; 

5. У розділі 5 у таблицях не вказано роки проведення досліджень; 

6. У розділі 6 приведено тільки економічну ефективність 

досліджуваних технологічних заходів. Для більш обґрунтованого аналізу 

бажано було б провести ще і енергетичну оцінку.  



 


