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Актуальність теми і отриманих результатів. В останні десятиліття за 

умов поступового потепління клімату спостерігається стійка тенденція до 

суттєвого збільшення числа років з посухами. Тому в розробці 

агротехнологічних заходів слід враховувати питання трансформації клімату в 

напрямі його поступового потепління, оскільки розглядаючи питання про 

зміну клімату та вплив таких змін на агросферу слід зазначити, що процес 

кліматичних коливань є постійним і безперервним. Процес глобального 

потепління  клімату буде мати істотний вплив  на  продуктивність сільського 

господарства та обсяги витрат енергії на виробництво рослинницької 

продукції. Для подолання негативного змін клімату на сільське господарство 

важливе значення мають такі основні напрями: створення нових сортів і 

гібридів сільськогосподарських культур, які генетично адаптовані до 

вирощування в нових агрокліматичних умовах; використання традиційних і 

нових рослин для виготовлення біопалива; застосування нових технічних 

засобів та технологій обробітку ґрунту, очистки та зберігання сировини; 

застосування енергозберігаючих технологій, застосування екологічних 

інновацій, які відповідно дають змогу збільшити врожайність, 

продуктивність, мінімізувати витрати та гарантувати безпеку навколишнього 

середовища. 

Сучасні пріоритети економічного розвитку України потребують 

розробки нових концепцій економічного зростання регіонів. Саме тому, 

особливу актуальність набуває об’єктивна оцінка та аналіз їх природних і 

ресурсних компонентів. Тому, важливою умовою сталого функціонування 

сільського господарства України є розвиток біоенергетичної галузі як 

важливого компоненту народно-господарського комплексу з високим 

економічним потенціалом як для внутрішніх потреб, так і виходу на світові 

ринки альтернативних видів палива. 

Біомасу можливо отримувати в різних регіонах нашої держави, особливо 

з високим природним потенціалом теплових ресурсів, до яких відноситься 

Лісостеп України. Позитивний вплив енергетичних культур на збереження і 

відтворення екосистем дозволяє позбавитися проблем, що пов'язані із 

забрудненням навколишнього середовища, мінімізує тенденції глобального 

потеплення, вирішує соціальні проблеми на регіональні та локальному рівні 

одержати значної кількості робочих місць та додаткових податків до 

місцевих бюджетів. До найважливіших біоенергетичних культур належать 

кукурудза і сорго цукрового, проте технології вирощування, реакція рослин 



на вплив природних і антропогенних чинників, а також енергетичний 

потенціал посівів за вирощування в одновидових та сумісних посівах для 

виробництва біогазу досліджено недостатньо. Тому дисертаційна робота  

М. Б. Грабовського, яка спрямована важливих наукових і практичних 

проблем є актуальною. 

Найсуттєвіші наукові результати, які одержав здобувач особисто. В 

дисертаційній роботі за результатами багаторічних досліджень автором 

теоретично узагальнено та практично доведено розв’язання наукової 

проблеми підвищення продуктивності сорго цукрового і кукурудзи на основі 

визначення особливостей формування одновидових і сумісних посівів та 

розробки елементів технологій їх вирощування шляхом підбору сортового 

складу, оптимізації площі живлення рослин, строків сівби, фону 

мінерального живлення та заходів боротьби з бур’янами. Визначено 

закономірності формування високопродуктивних агрофітоценозів сорго 

цукрового і кукурудзи в одновидових та сумісних посівах. Розроблено 

комплекс заходів вирощування зі спрямуванням на біоенергетичне 

використання одержаної сировини та для виробництва біогазу.  

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертантом вперше в 

умовах Правобережного Лісостепу України виявлено закономірності 

формування високопродуктивних агрофітоценозів кукурудзи і сорго 

цукрового як біоенергетичних культур для виробництва біогазу; теоретично 

обґрунтовано та експериментально встановлено особливості формування та 

реалізації продуктивності кукурудзи і сорго цукрового в одновидових та 

сумісних посівах; експериментально визначено оптимальні дози добрив, 

строки сівби, густоту стояння рослин, спосіб сівби, заходи контролювання 

чисельності бур’янів у одновидових і сумісних посівах кукурудзи і сорго 

цукрового. Удосконалено елементи технології вирощування кукурудзи і 

сорго цукрового в одновидових та сумісних посівах як біоенергетичних 

культур для виробництва біогазу. Набули подальшого розвитку наукові 

положення щодо управління процесами росту й розвитку рослин кукурудзи і 

сорго цукрового в сумісних посівах. Здійснено економічний та енергетичний 

аналіз розроблених технологій вирощування кукурудзи і сорго цукрового за 

їх використання як альтернативних джерел енергії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у вдосконаленні 

технологій вирощування кукурудзи і сорго цукрового в одновидових і 

сумісних посівах як біоенергетичних культур. Автором розроблено 

технологію сумісного вирощування кукурудзи і сорго цукрового, яка в 

умовах Правобережного Лісостепу дає можливість отримати 70–90 т/га 

біомаси з потенційним виходом біогазу 5,6–11,2 тис. м
3
/га. Розробки 

впроваджено впродовж 2017–2018 рр. у сільськогосподарських 

підприємствах Київської, Черкаської та Полтавської областей. Крім того 

впроваджено рекомендації з метанового зброджування силосної маси 

гібридів кукурудзи Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ на біогазовому 



комплексі ТОВ «Рокитнянський цукровий завод». 

Обґрунтування і достовірність отриманих наукових результатів 

визначається високим методичним рівнем проведених досліджень з 

встановлення закономірностей продукційного процесу кукурудзи і сорго 

цукрового залежно від впливу агрозаходів та метеорологічних чинників, а 

також математично доказовими відмінностями варіантів експериментальних 

даних, на основі яких сформульовано достовірні наукові положення, 

узагальнені висновки і надані рекомендації виробництву.  

В дисертаційній роботі наведено показники продуктивності 

досліджуваних культур, запропоновано комплекс агрозаходів для 

підвищення врожайності, покращення якості продукції, боротьбі з бур’янами, 

висвітлено результати розрахунків виходу біогазу на одиницю силосної маси 

та сухої органічної речовини, встановлено середня концентрація метану в 

біогазі, показники вмісту азоту, фосфору і вуглецю, проведено розрахунок 

питомого виходу біогазу з одиниці внесеної силосної маси кукурудзи, сорго 

цукрового та сумішшю цих культур, здійснено перерахунок виходу біогазу та 

метану з одиниці площі, здійснено економічну та енергетичну оцінку 

ефективності застосування технологічних прийомів вирощування кукурудзи і 

сорго цукрового для виробництва біогазу. 

Основні результати і положення досліджень за темою дисертації 

викладено в 64 наукових публікаціях, в тому числі: 1 монографія, 20 статей у 

фахових наукових виданнях України, 1 статтю в науковому видані України 

включеному до міжнародної наукометричної бази Web of Science,   5 – у 

виданнях іноземних держав, 5 патентів на корисну модель, 6 статей у інших 

виданнях та 26 тез доповідей наукових конференцій.. Матеріали статей 

відображають основні положення й висновки дисертаційної роботи. 

У вступі автор обґрунтував актуальність дисертаційної роботи, 

висвітлив мету, завдання, об’єкт та предмет досліджень, представив її 

загальну характеристику. 

В першому розділі автором здійснено аналіз та узагальнення результатів 

досліджень вітчизняних і закордонних учених з вирішення проблем та 

наукового обґрунтування вирощування кукурудзи і сорго цукрового для 

виробництва біогазу. Розглянуто історію використання біогазу, проведено 

аналіз виробництва біогазу у світі та Україні, висвітлено ефективність 

використання різних елементів технології вирощування кукурудзи і сорго 

цукрового як біоенергетичних культур, проаналізовано можливість доцільності 

вирощування кукурудзи та сорго цукрового в сумісних посівах, надана 

характеристика рослинних субстратів для виробництва біогазу. 

У другому розділі відображено умови та методика проведення 

досліджень. Охарактеризовано ґрунтово-кліматичні умови проведення 

дослідів, висвітлено програму і методику проведення досліджень, 

представлено характеристику сорту й гібридів сорго цукрового та кукурудзи, а 

також гербіцидів, які використано в дослідах. Відзеркалено технологію 



вирощування досліджуваних культур на дослідних ділянках. 

У третьому розділі представлено результати досліджень з оптимізації 

технології вирощування кукурудзи як біоенергетичної культури. 

Проаналізовано продуктивність кукурудзи залежно від гідротермічних умов 

вегетації, гібридного складу, фону мінерального живлення, строків сівби, 

площі живлення рослин та їх густоти стояння. Визначено рівні 

продуктивності посівів кукурудзи за різної ширини міжрядь, встановлено 

реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості на рівень забур’яненості 

посівів та їх шкодочинність. 

Доведено, що врожайність зеленої маси гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості при відсутності заходів контролювання чисельності бур’янів 

знижується на 35,1–46,2 %. Комбіноване застосування ґрунтового гербіциду 

Харнес (2,5 л/га) перед сівбою і післясходового МайсТер Пауер (1,25 л/га) у 

фазі 3–5 листків кукурудзи забезпечує найкращий фітосанітарний стан 

посівів, урожайність зеленої і сухої маси 46,0–57,4 і 13,2–18,8 т/га та вихід 

біогазу 6,6–9,3 тис. м
3
/га. Застосування добрив сприяє збільшенню 

врожайності зеленої і сухої маси сорго цукрового, порівняно з неудобреними 

ділянками на 16,1– 37,6 %. Найвищі показники врожайності зеленої маси та 

розрахункового виході біогазу отримано при вирощуванні гібрида Довіста за  

застосування N100P80K80 – 82,7 т/га і 7,6 тис. м
3
/га. 

У четвертому розділі висвітлено результати досліджень з оптимізації 

технологічних процесів вирощування сорго цукрового для виробництва 

біогазу. Встановлено особливості реалізації потенціалу продуктивності сорго 

цукрового, динаміку формування продуктивності посівів залежно від рівня 

мінерального живлення, строків сівби, оптимальної площі живлення сорго 

цукрового, доведено ефективність хімічних заходів контролювання 

чисельності бур’янів у посівах сорго цукрового. 

Автором встановлено, що максимальну врожайність зеленої маси сорго 

цукрового та розрахунковий вихід біогазу отримано при вирощуванні сорту 

Силосне 42 і гібрида Довіста за третього строку сівби (за температури ґрунту 

на глибині загортання насіння 12–14 ºС) – 74,8 і 83,7 т/га та 6,9 і  

8,1тис. м
3
/га. Урожайність зеленої та сухої маси у сорту Силосне 42 і гібрида 

Довіста мали найвищі значення при вирощуванні з міжряддям 45 см за 

густоти стояння рослин 250 тис. шт./га – 70,5 і 79,8 та 16,0 і 18,9 т/га 

відповідно. За вирощування сорго цукрового з міжряддям 70 см урожайність 

зеленої і сухої маси були меншими на 9,8–15,6 %, а розрахунковий вихід 

біогазу – на 6–7 %. 

У п’ятому розділі відзеркалено наукові основи оптимізації елементів 

технології вирощування кукурудзи і сорго цукрового в сумісних посівах. 

Встановлено динаміку росту й розвитку рослин. Розроблено раціональні 

прийоми внесення мінеральних добрив у сумісних посівах, доведено вплив 

густоти стояння рослин і ширини міжрядь на продуктивність сумісних 

посівів, обґрунтовано строки сівби кукурудзи в сумісних посівах з сорго 



цукровим, визначено ефективність заходів контролювання чисельності 

бур’янів у сумісних посівах кукурудзи і сорго цукрового. 

Визначено, що врожайність зеленої маси сумісних посівів кукурудзи і 

сорго цукрового була вищою на 6,6–30,5 т/га, сухої – на 3,5–5,7 т/га, а 

розрахунковий вихід біогазу – на 9,5–44,7 % порівняно з одновидовою 

сівбою цих культур. Відмічено зменшення в сумісних посівах кукурудзи і 

сорго цукрового морфо-біологічних показників як у сорго цукрового, так і 

кукурудзи порівняно з одновидовими посівами цих культур, крім висоти 

рослин, яка зростала на 7,9–18,6 %. Максимальний розрахунковий вихід 

біогазу був за вирощування кукурудзи і сорго цукрового в сумісних посівах 

на фоні внесення мінеральних добрив N120P120K120 – 11,0 тис. м
3
/га. 

В шостому розділі наведено використання силосної маси кукурудзи і 

сорго цукрового як сировини для виробництва біогазу. Встановлено, що 

спостерігається тенденція до зменшення врожайності зеленої і сухої маси від 

варіанта першого строку сівби кукурудзи до четвертого у сумісних посівах із 

сорго цукровим, при цьому достовірної різниці між варіантами досліду не 

відмічено. Суттєвої різниці у розрахунковому виході біогазу між строками 

сівби кукурудзи не відмічено і цей показник в роки досліджень був у межах 

5,5–11,2 тис. м
3
/га. Використання гербіциду Примекстра TZ Голд (4,5 л/га) в 

сумісних посівах кукурудзи і сорго цукрового забезпечило максимальну 

урожайність зеленої і сухої маси – 76,2 і 19,1 т/га. У лабораторних умовах за 

виходом біогазу на одиницю маси сухої органічної речовини найвищі 

значення отримано у гібрида Моніка 350 МВ – 540,8 л×кг. Максимальні 

значення розрахункового виходу біогазу і метану, на основі вмісту елементів 

живлення в зеленій масі, отримано з суміші  кукурудзи Моніка 350 МВ і 

сорго цукрового Довіста – 10,2 і 5,9 тис. м
3
/га. 

У сьомому розділі наведено економічну та енергетичну оцінку 

розроблених елементів технологій вирощування кукурудзи і сорго 

цукрового. Економічним аналізом доведено, що за вирощування гібридів 

сорго цукрового Довіста і кукурудзи Бистриця 400 МВ в сумісних посівах 

чистий прибуток становив 10165,5 грн і рентабельність – 194,6 %, що на 

1604,0–5043,7 грн та 27,6–92,1 % вище порівняно з одновидовими посівами 

цих культур. За вирощування сорго цукрового в одновидових посівах 

коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) становить 7,4–8,5, а кукурудзи – 

10,2–11,3. При сумісному вирощуванні цих культур вказаний показник був у 

межах 10,3–11,5. 

У висновках і рекомендаціях виробництву узагальнено результати 

досліджень з агротехнологічного обґрунтування елементів технології  

вирощування кукурудзи та сорго цукрового для виробництва біогазу, надано 

рекомендації з практичного використання розробок автора на виробничому 

рівні. Для умов Правобережного Лісостепу України для отримання 

врожайності зеленої маси кукурудзи і сорго цукрового в одновидових та 

сумісних посівах підібрано гібридний склад з рекомендацією оптимального 



співвідношення строків сівби, ширини міжрядь, густоти стояння рослин, фон 

мінерального живлення та хімічного захисту від бур’янів.     

Список літературних джерел за темою дисертаційного дослідження 

містить 531 джерело, у тому числі 162 – латиницею. 

Оцінка мови і стилю дисертації. Дисертація написана українською 

мовою, чітко, коректно, з використанням великої кількості діаграм, графіків, 

авторських фотографій, які покращують сприйняття експериментальних 

даних. Викладення результатів досліджень в роботі логічно пов’язано, 

одержані дані аргументовані і доступні для сприйняття. Стиль дисертації 

повністю відповідає загальноприйнятим у рослинницьких дослідженнях 

характеристикам показників продукційного процесу кукурудзи і сорго, 

рахуванні агротехнологічних та метеорологічних чинників продуктивність 

рослин, економічну та енергетичну ефективність розроблених агрозаходів. 

Відповідність дисертації визначеній спеціальності і вимогам. 

Дисертація повністю відповідає паспорту визначеної спеціальності 06.01.09 

«Рослинництво». 

Зауваження та побажання. Водночас із наведеними вище аспектами, 

що підтверджують високий науковий і практичний рівень досліджень автора, 

необхідно відзначити певні недоліки дисертаційної роботи: 

1. У підрозділі 2.4 Технологія вирощування кукурудзи і сорго цукрового 

в дослідах необхідно було навести марки агрегатів для внесення добрив та 

ґрунтові гербіциди відповідно до схеми досліду? 

2. Табл. 3.31 та 3.32, які займають повні сторінки, краще було б 

перенести у додатки. 

3. Показники сумарного водоспоживання, запаси вологи у фазі воскової  

стиглості зерна та загальні витрати вологи за період вегетації (табл. 4.14) – 

представлено в мм, а коефіцієнт водоспоживання – в м
3
/т. Краще було 

наводити в м
3
. 

4. Незрозуміло, чому польова схожість насіння гібридів кукурудзи 

Моніка 350 МВ і сорго цукрового Довіста (табл. 5.7, с. 257), у варіанті без 

внесених добрив істотно відрізняється в одновидових та сумісних посівах? 

5. На рис. 5.5 (с. 262), на якому відображено регресійну залежність між 

сумарною вологозабезпеченістю та врожайністю зеленої маси кукурудзи і 

сорго цукрового не наведено рівняння поліноміального взаємозв’язку 

досліджуваних показників. 

6. В табл. 5.22 і 5.23, в яких представлено експериментальні дані висоти 

рослин та площі листкової поверхні сумісних посівів кукурудзи і сорго 

цукрового бажано було б деталізувати строк сівби за фазами росту й 

розвитку рослин.   

7. На с. 310 при характеристиці табл. 6.4 недостатня увага приділена 

аналізу вмісту сухої речовини залежно від сортового й гібридного складу 

кукурудзи і сорго цукрового у фазі воскової стиглості зерна. Незрозуміло 

істотне підвищення цього показника до 32,2% у гібриду Бистриця 400 МВ? 



 


