


кукурудзи у технологіях їх післязбиральної обробки та зберігання»  (№ державної 

реєстрації 0111U0047000, 2011 – 2015 рр.  ) 

Наукова новизна. Автором вперше в умовах північного Степу 

встановлено  закономірності формування схожості насіння гібридів 

кукурудзи в  процесі їх дозрівання та визначено фактори впливу на неї у 

процесі як збирання, так  і при післязбиральній обробці. На окремих гібридах 

трьох різних груп стиглості з’ясовано темпи вологовіддачі та  оптимальний 

рівень збиральної вологості, який відповідає рівню кондиційної схожості 

насіння. Встановлена термостійкість цих гібридів кукурудзи в діапазоні 

температури сушіння 30 - 50
0
С. Вперше теоретично обґрунтовано 

енергозберігаючий спосіб прямого сушіння зерна кукурудзи, який гарантує 

кондиційну схожість насіння, силу роста і врожайність гібридів. Розроблено і 

модифіковано нові методи холодного пророщування насіння для визначення  

його схожості. Визначено вплив факторів проморожування насіння на 

схожість, силу роста і врожайність гібридів. Виявлено зв’язок між схожістю 

за холодним пророщуванням і польовою схожістю.  

Практичне значення одержаних результатів. Автором розроблені 

оптимізовані за факторами схожості технологічні способи сушіння насіння 

гібридів кукурудзи, які вже включено у рекомендації щодо виробництва 

високоякісного посівного матеріалу. На основі проведених дослідів отримано 

патенти на корисну модель № 94335 (Спосіб сушіння насіння кукурудзи у 

товстому нерухомому шарі), № 86616 (Спосіб холодного пророщування 

насіння кукурудзи), № 86727 (Спосіб визначення схожості насіння 

кукурудзи). При використанні нових способів сушіння у ДП ДГ “ Дніпро ” 

отримано кондиційне насіння з підвищеною врожайністю на 0,64 т/га, при 

чому за новим способом сушіння підвищувалась продуктивність сушарки на 

17,3 %, знижувались витрати палива на 16,4 %, електроенергії – на 4,7 %. 

Нові методи та способи рекомендовано до впровадження в українське 

аграрне виробництво.  

Особистий внесок здобувача.  Полягає у аналізі літературних джерел 

за темою дисертації, проведенні польових та лабораторних досліджень, 

отриманні,  опрацюванні та аналізі експериментальних даних. За 



результатами досліджень здобувачем написані наукові праці з долею 

співавторства 55 – 80 %, отримано патенти з долею участі в них 30 – 50 %, 

підготовлено дисертаційну роботу в якій сформульовані висновки і 

рекомендації  виробництву. 

 

Загальна характеристика роботи. Дисертація складається із вступу,  

7 розділів, висновків, рекомендацій виробництву, містить список 

використаних джерел та 17 додатків. Вона викладена на 181 сторінці 

комп’ютерного тексту, ілюстрована 48 таблицями та 11 рисунками. Список 

використаних джерел охоплює 255 найменувань, з яких 23 іноземною мовою. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, сформульовані 

мета і задачі досліджень, висвітлені наукова новизна, практична цінність 

одержаних результатів, особистий внесок здобувача та апробація результатів 

досліджень. 

У першому розділі представлено огляд наукової літератури щодо 

фізіолого-біологічних основ проростання насіння та формування його схожості. 

Охарактеризовано результати науковців у галузях насінництва та 

насіннєзнавства. Встановлено закономірності, які складаються на стадіях 

формування та проростання насіння, залежно від різних біотично-абіотичних 

факторів. Проведений аналіз літературних даних дозволив встановити основні 

напрямки досліджень дисертанта,  вірно складена програма та методика 

проведення лабораторно-польових і експериментально-виробничих дослідів. 

У другому розділі роботи наведено методики лабораторних та 

польових дослідів, описані грунтово-кліматичні,  погодні умови проведення 

досліджень та використаний вихідний матеріал кукурудзи різних груп 

стиглості. У роки досліджень спостерігались різні погодно-кліматичні умови, 

які впливали на проростання та формування схожості насіння, що значно 

розширило наукове уявлення про дію досліджуваних факторів і виявило 

закономірності формування схожості насіння кукурудзи залежно від 

використаних гібридів різних груп стиглості.  

Третій розділ присвячений  насіннєутворенню та формуванню 

схожості насіння гібридів кукурудзи в процесі дозрівання. Завдяки 



проведеній роботі, зроблено практично цінні висновки по питанням 

вологості і вологовіддачі насіння гібридів кукурудзи,  масі 1000 насінин і 

динаміці накопичення сухої речовини, схожості насіння та динаміці її 

зростання в процесі дозрівання гібридів кукурудзи.  

У четвертому розділі викладено результати вивчення впливу 

температурного фактору на формування схожості насіння гібридів кукурудзи 

при  сушінні. Запропоновано ряд заходів, які знижують енерговитрати на 10-

26 % у типових кукурудзосушарках. Встановлено сортову особливість 

(термостійкість) насіння гібридів кукурудзи в процесі їх сушіння. Виявлено 

вплив прямого сушіння зерна кукурудзи на проростання та формування 

схожості насіння кукурудзи залежно від його збиральної вологості.           

У п’ятому розділі описано вплив проморожування на формування 

схожості насіння в процесі збирання та обробки гібридів кукурудзи і 

виявлено ряд особливостей сушіння промороженого насіння кукурудзи. 

У шостому розділі розглянуто методи оцінки схожості насіння 

гібридів кукурудзи. Встановлено, що метод холодного пророщування в 

певній мірі імітує польові умови і цей метод було модифіковано для 

зниження тривалості проведення аналізу і зниження енерговитрат з 

одержанням об’єктивних результатів. На розроблені модифіковані методи 

отримано два патенти на корисну модель.  

У сьомому розділі наведено економічну ефективність оптимізованих 

способів збирання і сушіння насіння гібридів кукурудзи та методів оцінки 

його схожості. Проведено виробничу перевірку нових способів сушіння і 

модифікованих методів холодного пророщування насіння. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Викладені в дисертації наукові положення, 

висновки і рекомендації обґрунтовані, базуються на отриманих  автором  

дисертації експериментальних даних, наведених у розділах 3–7. 

Дисертаційна робота Стюрко М. О. має чітку спрямованість та 

продуманість поставлених наукових питань і є закінченою науковою працею. 

Методи вирішення поставлених завдань, глибокий аналіз одержаних 

результатів дозволили автору зробити обґрунтовані висновки, які відповідають 



змісту дисертації. Великий обсяг опрацьованого матеріалу та статистична 

обробка експериментальних даних свідчать про їх високу достовірність. 

Апробація результатів дисертації та наукові публікації. Основні 

положення дисертації широко апробовані на науково-практичних конференціях 

та достатньо повно висвітлені у 23 наукових працях, з яких 13 статей у фахових 

наукових виданнях, з них 2 – в іноземних виданнях, 5 тез доповідей, 3 патенти 

на корисну модель, 2 – науково-практичні рекомендації. У наукових працях 

висвітлено зміст усіх експериментальних розділів дисертації.   

Автореферат роботи відображає зміст дисертації, результати 

досліджень, висновки і рекомендації виробництву. Немає принципових 

зауважень, які б ставили під сумнів результати, положення та висновки, що 

виносяться на захист. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Стюрко М. О., необхідно 

відмітити деякі помилки і дискусійні питання, які необхідно обговорити. 

1. При переліку публікацій за темою дисертаційних досліджень 

вказано 12 статей - у фахових виданнях, нами нараховано – 13 

статей.  

2. У розділі 1 (підрозділ 1.1., с. 9, 3 абз.) написано: «…елементи 

харчування мобілізуються в самій насінині… » треба не «елементи 

харчування», а «елементи живлення».  

3. У розділі 2 (підрозділ 2.1., с. 30, 1 абз.) вологість стрижня качанів 

віднесено до показників якості насіння, яким вона не може бути.  

4. У розділі 3 (підрозділ 3.1., с.48) таблиця 3.1. Не зрозуміло чому 

проби на вологість зерна та стрижня качана відбирались через не 

рівні проміжки часу (від 4 до 14 днів), а не через однакові.  

5. У розділі 3 (підрозділ 3.1.) у тексті опису таблиць 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

вказано, що визначали фактичну масу 1000 насінин і в перерахунку 

на вологість 14%, а в назві таблиць і примітці до них вказана 

абсолютно суха маса.  

6. У розділі 3 (підрозділ 3.3., с. 59, 4 абз.) написано: «Зібрані качани 

витримували у м’якому режимі при температурі 30
0
С та 



обмолочували».  Не «витримували», а «висушували», і не зрозуміло 

до якої вологості.  

7. У розділі 4 (підрозділ 4.3., с.78 – 79) у тексті опису таблиці 4.10 

указано діапазон температури сушіння 30
0
С и 40

0
С, а в самій  

таблиці значення 35
0
С та 40

0
С.  

8. В роботі не вказано яким способом розділяли етапи «дозрівання» і 

«підсихання». 

9. Впродовж усієї роботи використовується не уніфікована 

термінологія відносно метода визначення схожості за ДСТУ 4138. 

Використано: «стандартне пророщування», «лабораторне 

пророщування», «стандартний лабораторний метод», «стандарт 

метод», «стандарт-метод», «метод чинний за ДСТУ 4138». 

10.  У розділі 5 (підрозділ 5.1., с. 94, 95, 97) з змісту таблиць 5.5, 5.6, 5.7 

та їх опису не можна з’ясувати при якій температурі відбувалось 

сушіння контролю і яка була його початкова вологість.     

11.  У розділі 6 (с.104, 2 абз.) з опису досліда, вказано «за допомогою 

методу холодного пророщування можна провести додатковий відбір 

насіння вже підготовленого для сівби»  зовсім незрозуміло по яким 

параметрам було відібрано по дві партії насіння, які були залучено 

до експерименту і подані в таблиці 6.2. 

12.  У розділі 6 (с.106 – 107) на наш погляд краще змінити послідовність 

викладення матеріалу таблиць 6.3 і 6.4, а саме, спочатку навести 

результати досліджень 2011 -2012 рр. (табл. 6.4), а потім результати 

досліджень 2012 – 2014 рр. (табл. 6.3).  

13.  У розділі 7 (с.116, 1 абз.) у назві таблиці 7.2 не вказано рік в 

котрому отримано дані. 

 

      Усі зазначені вище зауваження не знижують високу позитивну оцінку 

дисертації Стюрко М. О. і ця робота є завершеною працею, в якій отримані нові 

науково обґрунтовані результати, які вже зараз використовуються в виробництві 

якісного насіння гібридної кукурудзи.  



 


