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Нестримний ріст народонаселення, постійно зростаюча потреба 

харчової промисловості в сировині вимагають подальшого значного 

нарощування виробництва сільськогосподарської продукції і особливо 

збільшення валових зборів зерна. Це можливо за умови інтенсифікації 

виробництва, максимального розкриття потенціалу продуктивності рослин. 

Для цього необхідно розробляти нові заходи і технології вирощування 

зернових культур для більш повного розкриття адаптивного потенціалу і 

створення умов для формування високої продуктивності. Саме цим питанням 

дослідження комплексного впливу основних технологічних заходів на ріст, 

розвиток і продуктивність ярих зернових культур в умовах північного Степу і 

присвячена робота Іщенка Віталія Анатолійовича. 

Актуальність теми полягає у вивченні механізмів підвищення 

продуктивності ярих сортів пшениці, тритикале та ячменю, науковому 

обгрунтуванні максимально можливого використання адаптивного 

потенціалу та розробки сортової агротехніки їх вирощування. Це можливо на 

основі управління процесом формування продуктивності шляхом оптимізації 

елементів технології вирощування нових сортів, запровадження інноваційних 

ресурсозберігаючих заходів та адаптації технологічних рішень до 

кліматичних змін. 

Теоретична і практична цінність проведених досліджень 

обумовлюється вирішенням наукової проблеми теоретичного обгрунтування 

особливостей прояву адаптивних ознак та розробки заходів спрямованих на 

формування продуктивності посівів з використанням елементів адаптивних 

технологій вирощування пшениці, тритикале та ячменю за умови 



раціонального використання кліматичної складової зони, реалізації 

біологічного потенціалу нових сортів, використання різноякісних 

попередників, локального внесення мінеральних добрив, системи захисту 

посівів, інокуляції насіння біопрепаратами, позакореневих підживлень і 

використання регуляторів росту рослин. На основі отриманого 

експериментального матеріалу обґрунтовані наукові принципи добору сортів 

зернових культур за адаптивними ознаками. Також розроблені і впроваджені 

у виробництво адаптивні технології вирощування найбільш придатних сортів 

різник ярих колосових культур. 

Наукова новизна зумовлена тим, що вперше для північного Степу 

науково обґрунтовано та розроблено елементи біоадаптивних технологій 

вирощування ярих сортів пшениці, тритикале та ячменю придатних для 

вирощування в умовах зміни клімату, які базуються на управлінні процесами 

росту і розвитку та використанні біологічного потенціалу культур. Автором 

доведена значна роль сорту у реалізації генетичного потенціалу 

продуктивності в нових біоадаптивних технологіях. На підставі реакції 

рослин різних сортів пшениці, тритикале та ячменю здійснено випробування 

моделей технологій їх вирощування. 

Практична цінність роботи. Дисертаційна робота Іщенка Віталія 

Анатолійовича являє собою закінчену наукову працю, що вносить суттєвий 

вклад в теорію і практику рослинництва. Розроблені дисертантом технології 

біоадаптивних інноваційних технологій вирощування сортів пшениці твердої 

і м'якої, тритикале та ячменю, а також окремі технологічні заходи 

впроваджені в господарствах північного Степу на загальній площі 2,0 тис. га 

у ДП ДГ «Елітне» та «Ставидлянське» Інституту сільського господарства 

Степу НААН і впроваджені у сільськогосподарських підприємствах 

Кіровоградської області на площі понад 7 тис. га. 

Матеріали досліджень також використано при написанні науково-

практичних рекомендацій з удосконаленої технології вирощування ячменю 

ярого, пшениці та тритикале. 



Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих 

працях. Основні результати досліджень дисертант опублікував у 61 науковій 

праці, з них 1 монографія, у фахових виданнях України - 13, у закордонних 

виданнях включених до міжнародних наукометричних баз цитування Scopus 

та Web of Science - 7, статті які додатково відображають результати 

дисертації - 4; статті у науково-популярних виданнях — 10; методичних 

рекомендацій - 8; тез доповідей на наукових конференціях - 18. 

В цих роботах викладена основна частина результатів досліджень 

автора. Виходячи також з переліку та назв конференцій можна сказати, що 

матеріал дисертації достатньо апробований. 

Дисертаційна робота представлена рукописом. Структура роботи 

логічна, послідовна. Загальний обсяг дисертаційної роботи викладено на 518 

сторінках комп'ютерного набору, містить анотацію, вступ, вісім розділів, 

висновки, рекомендації виробництву. Список використаної літератури 

включає 576 найменувань, з яких 84 латиницею. В роботі представлені 37 

таблиць та 23 рисунки. 

В розділі 1 „ Теоретичне обґрунтування виробництва ярих зернових 

культур та перспективи їх вирощування в умовах зміни клімату (огляд 

літератури)" наведено широкий огляд як вітчизняної, так і закордонної 

літератури, подано її аналіз, визначені і обґрунтовані основні напрями 

наукових досліджень. 

В розділі 2 „Умови та методика проведення досліджень" 

представлені ґрунтові і кліматичні умови проведення досліджень, подано 

схеми польових дослідів та детально описані методики проведення 

досліджень. 

В розділі 3 „Формування зернової продуктивності сучасних сЬртів 

пшениці ярої залежно від умов вогозабезпечення" узагальнені і піддані 

аналізу дані з урожайності різних сортів пшениці м'якої та твердої. 

Встановлені максимальні і мінімальні рівні продуктивності рослин. 



З'ясовано позитивний вплив на урожайність пшениці м'якої ярої 

збільшення площі листкової поверхні та збереження її максимального рівня у 

період колосіння, що підтверджується даними кореляційного аналізу. 

Встановлено, що площа асиміляційної поверхні рослин та густота 

продуктивного стеблостою залежали, як від морфолого-біологічних 

особливостей сортів, так і умов вирощування. 

Визначені сорти, що сформували найвищий рівень урожайності зерна в 

середньому за роки досліджень. Саме такі сорти, сорти з високими 

адаптивними властивостями автор пропонує використовувати для 

розширення посівних площ у виробництві. Сорти пшениці ярої м'якої: 

Оксамит Миронівський, Струна Миронівська, а також твердої: Ізольда, 

Жізель, Магдалена поєднують високий рівень адаптивності, урожайності та 

якості зерна. 

В розділі зустрічаються помилки та неточності. Так, таблиця 3.1 

дисертації має заголовок «Формування густоти продуктивного стеблостою 

рослинами пшениці ярої м'якої та твердої» хоча ніякого формування немає, а 

подається лише продуктивний стеблостій. Теж саме стосується і таблиці 3.5, 

4.1, 5.2, 6.1 та ін. 

На малюнку 3.2 дисертації позначено, що кореляційний зв'язок між 

урожайністю та масою зерна з колоса дорівнює г = 0,309, а в пояснювальному 

тексті до малюнку написано, що це зв'язок між урожайністю та масою зерен з 

рослини. 

Розділ 4 „Рівень реалізації зернової продуктивності сортів 

тритнкале ярого в північному Степу". В розділі розглядаються основні 

чинники, що визначають продуктивність нових короткостеблових сортів 

тритикале ярого, а саме - інтенсивний ріст, значна фотосинтезуюча поверхня 

рослин та густота продуктивного стеблостою. 

Встановлено, що використання мінеральних добрив в технології 

вирощування тритикале ярого забезпечувало підвищення рівня адаптивності 

та генетичної гнучкості сортів. Дольова частка в урожаї тритикале за роки 



досліджень склала: «фон живлення» - 76,5 %, «сорт» - 7,1 %, «погодні 

умови» - 15,2 %. 

Розділ 5 „Наукове обґрунтування формування зернової 

продуктивності сучасних сортів ячменю ярого залежно від елементів 

біоадаптивних технологій". Обговорюється та аналізується в даному розділі 

урожайність ячменю ярого. Аналіз впливу контрастних за гідротермічним 

режимом років в сполученні з такими чинниками як попередник, фон 

живлення і система захисту рослин дає можливість ранжувати і виділити 

сорти ячменю ярого з оптимальним рівнем прояву врожайності для 

конкретних умов вирощування. А це в свою чергу дає можливість отримати 

інформацію щодо врожайності та стабільності нових та перспективних сортів 

для їх поширення у північному Степу. 

Судячи за такою комплексною назвою розділу „Наукове обґрунтування 

формування зернової продуктивності сучасних сортів ячменю ярого залежно 

від елементів біоадаптивних технологій", на наш погляд, його краще було б 

подати останнім серед розділів пов'язаних з вирощуванням ячменю. Вже 

після наступних розділів в яких висвітлюється вплив регуляторів росту та 

система захисту посівів ячменю. 

В таблиці 5 автореферату та дисертації 5.13 подано НІРо5 для факторів 

А, В і С, а вказати де А, де В, а де С автор забув. 

Розділ 6 „Вплив способів застосування регулятора росту на зернову 

продуктивність ячменю ярого". В розділі розглядається специфіка дії 

регулятору росту Грейнактив-С на ріст, розвиток рослин та формування 

елементів продуктивності колоса. 

Кращі умови для формування продуктивності рослин складались при 

поєднанні обробки насіння та обприскування посівів у фазу кущіння'. Так, 

обробка насіння та обприскування рослин Грейнактив-С сприяли 

підвищенню врожайності зерна ячменю плівчастого на 0,68 т/га, а 

голозерного на 0,52 т/га і сформували урожайність в середньому за роки 

досліджень на рівні 4,81 та 4,29 т/га, відповідно. 



В розділі 7 „Ефективність системи захисту посівів та зернова 

продуктивність сортів ячменю ярого" надаються данні ефективності 

різних систем захисту рослин від хвороб та шкідників. Встановлені найкращі 

варіанти: - для захисту посівів від хвороб - Рекс Дуо (0,6 л/га), проти 

шкідників - Карате Зеон (0,2 л/га). їх використання дає можливість 

ефективно контролювати патогенні організми, що забезпечує тривале 

функціонування фотосинтетичного апарату рослин. 

В даному розділі доволі часто зустрічається вислів «технічна 

ефективність застосування» препарату. В літературі зустрічається таке 

словосполучення, але при цьому мається на увазі технічний бік обробки 

росли, а саме тип форсунки, висота розпилення, якість води та інше. Тому 

вважаємо, що в даному випадку цей вислів недоречний. 

На рисунку 7 автореферату та 7.2 дисертації не коректно з'єднані 

показники в одну криву для кожного сорту (об'єднані хвороби з фазами). 

Розділ 8 „Економічний аналіз елементів біоадаптивних та 

ресурсозберігаючих технологій вирощування ярих зернових культур 

присвячений аналізу економічної ефективності елементів технології 

вирощування ярих зернових колосових культур залежно від попередників, 

мінеральних добрив, сортових особливостей, регуляторів росту та 

пестицидів. Представлено економічне обґрунтування найкращих варіантів. 

Дисертаційна робота залишає позитивне враження, хоча і виникли 

деякі зауваження. 

Зауваження та побажання щодо змісту дисертації та її оформлення. 

1. В підрозділі 2.3 дисертаційної роботи при описі аналізів та методик 

проведення досліджень пояснюється яким чином розраховували таки 

показники як розмах варіювання, показник стресостійкості; коефіцієнт 

варіації і генетичної гнучкості, але відсутні пояснення щодо розрахунків 

показника агрономічної стабільності, який в подальшому зустрічається в 

тексті. 



2. Описуючи схему досліду № 2 - «Вплив попередників, локального 

внесення мінеральних добрив та системи захисту посівів на продуктивність 

ячменю ярого плівчастого та голозерного типів» (сторінка автореферату 6-7, 

теж саме і в дисертації) вказано, що досліди проводились лише з сортом 

Статок, хоча судячи з назви досліду їх повинно бути принаймні два. 

3. Постійно зустрічається плутанина в таких ботанічних категоріях як 

«вид», «різновид», «тип», «форма». Так, в дисертаційній роботі на рисунку 

3.1 і в пояснювальному тексті до нього використовується термін «різновид». 

Різновиди пшениці це Егуїіігозрегггшт, АІЬісІит, ЬЩєбсєш, Мікигит та інші. 

В даному випадку мабуть мався на увазі тип, тобто м'яка чи тверда пшениця. 

В той час як тип (тверда, м'яка) автор називає видом пшениці. 

4. Таблиця в дисертаційній роботі 3.4 та таблиця 1 автореферату мають 

таку назву «Вплив умов вирощування на врожайність зерна пшениці ярої 

твердої та м'якої» хоча в самих таблицях ніяких умов, які б могли вплинути 

на урожайність, не представлено. 

5. У рекомендаціях автор подає цілий комплекс заходів для 

вирощування окремих культур. Виникає питання, чи буде економічно 

доцільним використовувати одразу цілий комплекс заходів, якщо зважити на 

те, що розрахунки економічної ефективності проведені по кожному заходу 

оремо? 

6. Бажано щоб рекомендації виробництву повністю спиралися на 

висновки по роботі. Так, наприклад, якщо рекомендуються такі сорти 

пшениці твердої ярої як Ізольда, Жізель, Магдалена, то вони повинні бути 

відображені і у висновках як найкращі. 

Зазначені недоліки не знижують високої загальної оцінки 

дисертаційної роботи Іщенка Віталія Анатолійовича. 

Загальний висновок. Дисертаційна робота „Агробіологічні основи 

підвищення продуктивності ярих зернових культур у Північному Степу" 

являє собою закінчену наукову працю, що виконана на актуальну тему і 

вирішує важливу наукову проблему шляхом теоретичного обґрунтування і 



узагальнення власних результатів. Робота виконана на високому 

методичному рівні і вносить значний вклад в теорію досліджуваної проблеми 

і має важливе народногосподарське значення. 

В опублікованих наукових працях широко висвітлені основні 

положення дисертаційної роботи, її висновки та пропозиції виробництву. 

Здобувач має високий рівень теоретичної підготовки, що дозволило йому 

правильно трактувати отримані результати досліджень і на цій основі 

розробити технології для практичного використання. 

Автореферат в цілому відповідає структурі та змісту дисертаційної 

роботи. 

Дисертація за актуальністю, обґрунтованістю положень та висновків, 

значимістю для виробництва, а також за формою написання, відповідає 

вимогам Департаменту атестації кадрів МОН України, які ставляться до 

докторських дисертацій, а її автор - Іщенко Віталій Анатолійович заслуговує 

присудження йому наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.01.09 - рослинництво. 

. М. Карамушка 
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