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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Мельника Тараса 

Віталійовича «Технологічні заходи підвищення урожайності 

пшениці твердої озимої в умовах північного Степу», подану до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво  

 

Детальний аналіз дисертації Т.В. Мельника «Технологічні заходи 

підвищення урожайності пшениці твердої озимої в умовах північного Степу», 

дозволяє  сформулювати наступні узагальнені висновки щодо актуальності, 

ступеня обґрунтованості основних наукових положень, наукової новизни, 

достовірності висновків, рекомендацій, практичного значення, а також 

загальної оцінки роботи. 

В "Анотації" наведено основні наукові положення дисертації та список 

16 публікацій за її темою. 

Актуальність теми. Зростаюча потреба у зерні пшениці озимої, зокрема, 

твердої, вимагає суттєвого росту валових зборів, що можливе лише за умов 

максимального розкриття потенціалу продуктивності рослин. Це зумовлює 

необхідність удосконалення технологічних заходів, які б гарантували 

максимальне збереження рослин протягом вегетації і створення умов для 

формування високої продуктивності. У зв’язку з цим для умов північного Степу 

є актуальним встановлення ефекту комплексного впливу технологічних заходів 

на ріст і розвиток рослин, формування стійких агроценозів до несприятливих 

умов зимівлі,  удосконалення елементів технології, вивчення впливу 

комплексних біологічних препаратів на зимостійкість, продуктивність та якість 

зерна пшениці твердої озимої, що сприятиме економічному зростанню 

сільськогосподарських підприємств за рахунок більш високих цін на її зерно.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження по дисертаційній роботі є складовою частиною тематичного плану 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету і виконувалась у 

2013-2017 рр. згідно державної комплексної програми «Підвищення 

адаптаційних можливостей сільськогосподарських рослин до несприятливих 

умов зимівлі» (№ державної реєстрації 0110U006626) та теми «Технологічні 

заходи підвищення зимостійкості та урожайності пшениці твердої озимої в 

умовах північного Степу» (№ державної реєстрації 0116U007895), що також 

підтверджує актуальність виконаної роботи. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій та їх достовірність. Автором чітко сформульовано мету і задачі  

досліджень, що стало основою для обґрунтування напрямів польових та 

лабораторних дослідів. Вивчено і проаналізовано відомі досягнення і 

теоретичні положення інших авторів з питань технології вирощування пшениці 

твердої озимої, ролі попередників, строків сівби, норм висіву, мінерального 

живлення та впливу біологічно-активних препаратів. Наукові положення, 

висновки, рекомендації для виробництва, сформульовані в дисертаційній 
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роботі, основані на узагальнених результатах власних експериментальних 

досліджень автора. Дослідження виконані в 2013-2017 роках відповідно до 

загальноприйнятих методик з використанням сучасних способів оцінки 

матеріалу.  У польових дослідах проведено вивчення реакції пшениці твердої 

озимої на строки сівби і норми висіву по попередниках пар та ячмінь ярий на 

двох фонах мінеральних добрив (трифакторні досліди); у двофакторних 

дослідах вивчали реакцію пшениці твердої озимої на біологічно-активні 

препарати. У лабораторних дослідах застосовували вимірювальні,  біометричні 

та термостатно-ваговий методи. Для визначення економічної ефективності було 

використано розрахунково-порівняльний метод.  Достовірність результатів 

досліджень підтверджується даними їх статистичної обробки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у відмінності 

одержаних результатів від відомих раніше, так як здобувачем вперше в умовах 

північного Степу України досліджені особливості росту і розвитку, формування 

урожайності пшениці твердої озимої сорту Континент залежно від застосування 

основних технологічних заходів, встановлено оптимальні строки сівби пшениці 

твердої озимої залежно від попередника,  оптимальні норми висіву насіння, 

досліджено вплив комплексних фізіологічно активних препаратів на 

формування зимостійкості і врожайності пшениці твердої озимої, обґрунтована 

можливість використання їх в технології вирощування. Удосконалено елементи 

технології вирощування пшениці твердої озимої в умовах північного Степу на 

основі розроблення критеріїв у визначенні необхідності зміщення строків сівби 

пшениці твердої озимої залежно від погодних умов року. 

Набуло подальшого розвитку встановлення особливостей формування 

стійкості рослин пшениці твердої озимої до умов зимівлі залежно від строку сівби, 

попередника, норми висіву насіння, рівня мінерального живлення та визначення 

впливу біологічно-активних препаратів на вміст білка в зерні пшениці твердої. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі узагальнення 

результатів досліджень автором розроблено та рекомендовано виробництву 

вдосконалені елементи технології вирощування пшениці твердої озимої, що дає 

можливість максимально збільшити обсяги та підвищити стабільність 

виробництва зерна в умовах північного Степу і забезпечити отримання 

урожайності зерна понад п’ять тонн з гектара при рівні рентабельності 110-140 %. 

Основні результати досліджень пройшли виробничу перевірку та 

впроваджені в агроформуваннях Запорізької, Дніпропетровської та Харківської 

областей на площі 456 га, які підтвердили іх̈ високу ефективність.  

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні наукової 

літератури, розробці робочої програми спільно з науковим керівником, 

плануванні та проведенні польових і лабораторних дослідів, аналізі 

експериментальних даних, формулюванні основних положень, висновків і 

рекомендацій для практики. Частка участі дисертанта у опублікованих 

наукових працях, надрукованих у співавторстві, складає не менше 75%. 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертаційної 

роботи щорічно доповідались на науково-практичних конференціях викладачів 
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Дніпровського державного аграрно-економічного університету, на засіданнях 

кафедри агрохімії, а також: на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасний стан і перспективи розвитку аграрного сектору України» (м. Дніпро, 

2016 р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Новітні системи 

землеробства та шляхи підвищення еколого-біологічної ефективності 

використання земель в сучасному агрокомплексі» (м. Дніпро, 2017 р.); на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» 

(м. Дніпро, 2017 р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Наукове забезпечення інноваційного розвитку та адаптація агропромислового 

виробництва в умовах трансформації клімату» (м. Дніпро-Полтава, 2018 р.), на 

ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Стан і перспективи розробки 

та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування 

с-г» (м. Дніпро, 2018 р.); на ХІ з’їзді ґрунтознавців та агрохіміків України 

«Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра»; на International scientific conference 

Advances of science, Czech Republic (Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April, 2019); 

на 10th International youth  conference “Perspectives of science and education”.  

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 9 наукових 

працях, у тому числі 8 у фахових виданнях, з них 3 – в міжнародних, або таких, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних, а також 7 тез доповідей 

і матеріалів наукових конференцій, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації. 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертацію викладено на 233 сторінках комп’ютерного набору, включно з 

додатками, з них 121 сторінка основного тексту, вона містить вступ, сім 

розділів, висновки, рекомендації виробництву; список використаних джерел та 

66 додатків. Робота ілюстрована  38 таблицями, 7 рисунками. Список 

використаних джерел нараховує  232  найменування, з них  10 – латиницею.  

Назва дисертаційної роботи відповідає її змісту, основні положення 

дисертації та автореферату є ідентичними, робота достатньо ілюстрована 

таблицями та рисунками. Зміст дисертації відповідає паспорту спеціальності 

06.01.09 – рослинництво. Дисертація викладена українською мовою, логічно, 

науковим стилем, легко читається. 

Зміст дисертації. У вступі автор обґрунтував актуальність теми роботи, 

сформулював мету та завдання досліджень, відобразив наукову новизну та 

практичну цінність обраної теми. 

У розділі 1 «Стан проблеми та заходи підвищення урожайності зерна 

пшениці м’якої озимої» (огляд літератури) розглянуто та узагальнено 

результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених щодо встановлення 

впливу елементів технології на урожайність пшениці твердої озимої. 

Розглянуто вплив основних технологічних прийомів на ріст, розвиток та 

формування урожайності пшениці. Автором встановлено, що питання розробки 

технологічних заходів підвищення зимостійкості та врожайності є актуальними.   
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У розділі 2 «Умови та методика проведення досліджень» наведено аналіз 

особливостей погодних умов вегетаційних років, впродовж яких проводились  

дослідження. Наведено програму, схеми дослідів та методику досліджень. 

У розділі 3 «Особливості росту та розвитку рослин пшениці твердої 

озимої в осінній період залежно від попередника, строку сівби, норми висіву 

насіння, рівня мінерального живлення та біологічно-активних препаратів» 

здобувачем встановлено, що найкращі умови для формування високої зернової 

продуктивності рослин пшениці твердої озимої в осінній період складаються по 

пару при тривалості осінньої вегетації приблизно 40-45 діб з сумою ефективних 

температур 400-450 оС. Виявлено, що за сівби в ранні строки (на тиждень 

раніше – 10.09) з періодом вегетації 45-50 діб рослини  отримують  значно  

більше ефективних температур – 500-600 оС. В посушливих умовах Степу після 

непарових попередників рослини ростуть і розвиваються значно повільніше і 

потребують більш тривалого періоду осінньої вегетації. Автором встановлено, 

що такі умови складаються в кінці першої декади вересня, тобто порівняно з 

паровим попередником на тиждень раніше. На ріст та розвиток рослин суттєвий 

вплив мали і норми висіву насіння. Як по пару, так і після ячменю ярого 

збільшення норми висіву насіння призводило до формування  більш  високих  

рослин (r = 0,68), але з меншою кількістю стебел (r = 0,97) та вузлових коренів 

(r = 0,98). При цьому глибина залягання вузла кущіння суттєво збільшувалась 

лише при зміщенні строків сівби від ранніх до пізніх.  

У вкрай посушливих умовах осені 2015 року, коли вміст води в посівному 

шарі ґрунту склав 3,8 %, і своєчасні сходи не було отримано, автором було 

проведено унікальний експеримент з визначення життєздатності насіння і 

проростків, які через посуху втратили вологу до повітряно-сухого стану. При 

перенесенні їх у сприятливі лабораторні умови було встановлено, що після 

довготривалого зневоднення проросле насіння і рослини у фазі сходів здатні 

відновлювати вегетацію, і тим краще чим меншим був період зневоднення. Так, 

після перебування в сухому ґрунті протягом 53 діб,  78,9 % насіння відновили 

вегетацію, а при тривалості 67 діб – 65,4 %.  

Досліджено вплив біологічно-активних препаратів таких як Біогумус + 

Айдар та Реаком-СР-зерно залежно від попередників: вони не вплинули на ріст 

рослин, що були посіяні по пару, але виявили свою активність на гіршому 

попереднику – ячменю ярому. При цьому Реаком-СР-зерно гальмував в осінній 

період ріст та розвиток рослин, Біогумус + Айдар прискорював ці процеси.  

У розділі 4 «Зимостійкість пшениці твердої озимої» висвітлено 

проходження процесів загартування та перезимівлі пшениці твердої озимої в 

осінньо-зимовий період залежно від попередника, віку рослин, забезпечення їх 

живленням.  Для загартування рослин озимих культур одним з найважливіших 

фізіолого-біохімічних показників стану рослин є вміст води в тканинах, який з 

віком зменшується (r = 0,93). Здобувачем встановлено, що найбільшим він був 

у рослин пізнього строку сівби (24.09). Відмічено, що норми висіву суттєво не 

вплинули на вміст води в тканинах, в той час як в осінній період по кращому  

попереднику і більшому рівню удобрення, вміст води був більшим. 
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 Для визначення рівня підготовки рослин до несприятливих чинників 

зимівлі автором дисертації був використаний метод вимірювання сумарної 

величини опору вузлів кущення пшениці озимої високочастотному 

перемінному електричному струму (імпеданс). Заміри показали, що по пару за 

норми висіву 4,4 млн. шт. схожого насіння на гектар при  сівбі  10  вересня  опір  

тканин  вузлів  кущення  склав 7,8 кОм, при сівбі 17 вересня – 8,3 кОм, а при 

сівбі 24 вересня – 8,8 кОм. Рівень кореляції між показниками імпедансу і 

рівнем зимостійкості, тобто кількістю рослин що вижили, склав 0,67. Серед 

препаратів, що вивчалися, найбільш високі та стабільні показники виявив 

Реаком-СР-зерно – 8,0 кОм (на контролі – 7,7 кОм).  

Встановлено, що зимостійкість пшениці твердої озимої після стерньового 

попередника виявилася нижчою ніж по пару: виживаність рослин пшениці 

після ячменю ярого по досліду коливалась в межах від 82,2 до 88,5 %, по пару 

ці показники були більшими і склали від 84,0 до 91,4 %. Мельник Т.В. пояснює 

нижчий рівень перезимівлі по гіршому попереднику тим, що умови для 

загартування рослин по ньому були не сприятливими (нижчий рівень 

вологозабезпечення, недостатній рівень мінерального живлення, не найкращий 

фітосанітарний стан та ін.). 

З’ясовано, що на зимостійкість рослин пшениці твердої озимої впливають 

і норми висіву насіння, дія яких у свою чергу залежить від строків сівби. Так, 

при ранньому й середньому строках сівби, як на низькому фоні мінерального 

живлення, так і на високому, підвищення норми висіву з 3,5 до 5,5 млн. шт. 

схожого насіння на гектар сприяло збільшенню виживаності рослин. А при 

пізньому строку сівби (24.09) кращою для виживаності виявилася найменша 

норма висіву насіння – 3,5 млн. шт. схожого насіння на гектар. Автор пояснює 

це тим, що молодим недостатньо розвиненим рослинам завдяки збільшенню 

площі живлення були створені більш сприятливі умови для розвитку і 

формування високої резистентності. 

Підвищення рівня живлення по пару з Р15 до N30Р60K40, в цілому, сприяло 

покращенню виживаності рослин на 1-2 %. Відносно стабільне але зовсім 

незначне підвищення виживаності рослин від добрив може автор пояснює тим, 

що на підвищеному фоні додатково вносився азот, який, як відомо, не сприяє 

підвищенню резистентності рослин, особливо по пару. В той же час, 

збільшення частки фосфору і калію нівелювало цей негативний вплив. При 

підрахунку кількості рослин пшениці твердої озимої, що вижили по пару було 

встановлено, що краще зимують рослини за сівби 24 вересня, а також 17 

вересня, тобто пізній і середній строки. Так, в середньому за чотири роки, за 

пізнього строку сівби збереглось від 88,0 до 91,0 %, рослин. За середнього 

строку сівби 17 вересня вижило від 85,9 до 91,4 %, а при найбільш ранньому 10 

вересня – 84,0-88,5 %, залежно від добрив та норм висіву насіння.  

Серед препаратів, що вивчалися, найбільш стабільні позитивні 

результати по різних попередниках і рівнях живлення отримано при 

застосуванні препарату Вимпел. Його використання підвищувало виживаність 

по пару на 4,8 і 10,7 %, залежно від агрофону; після ячменю ярого при внесенні 
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N30Р60K40 підвищення відбулося на 7,0 %. Крім препарату Вимпел добрі 

результати також отримані при використанні після ячменю ярого з внесенням 

N60Р60K40 препарату Антистрес; по пару на фоні Р15 – Реаком-СР-зерно і АКМ; 

по пару за внесення N30Р60K40 – Антистрес і Хлормекват-хлорид 750. 

У розділі 5 «Ріст і розвиток рослин у весняно-літній період залежно від 

основних елементів технології» здобувачем проаналізовано динаміку росту, 

розвитку, формування рослинами фотосинтетично-активної поверхні та 

особливості структури агроценозу у весняно-літній період залежно від строків 

сівби, норми висіву насіння, рівня мінерального живлення рослин. 

Виявлено, що оптимальну площу листкової поверхні (30,7-40,3 тис. м2/га) 

і індекс листкової поверхні (4) мали посіви строку сівби 17.09 за рахунок 

великої густоти стеблостою (409-562 шт./м2), а також завдяки дещо більшій 

кількості фотосинтезуючих листків на стеблі (5,1 шт.). Найбільша освітленість 

посівів (2,4-4,8 тис. лк) спостерігається за пізнього строку сівби (24.09). 

Зменшення норми висіву і мінерального живлення призводить до підвищення 

освітленості посівів. З цим тісно пов’язаний і рівень забур’яненості посівів: 

пізньому строку сівби (24.09) і меншій нормі висіву насіння (3,5 млн. шт./га) 

відповідає більша забур’яненість посівів. Отже, Мельник Т.В. приходить до 

висновку, що підвищення норми висіву насіння та збільшення доз мінеральних 

добрив призводило як до підвищення густоти стояння рослин, так і до 

збільшення фотосинтетичного апарату рослин, більш ефективного 

використання сонячного світла і зменшення кількості світла, що надходить до 

нижніх ярусів, та меншої забур’яненості посівів.  

За сівби в пізній і середній строки рослинами пшениці твердої озимої 

формувався найкрупніший і вагоміший колос. В дослідах простежується чітка 

залежність маси зерна з колоса від норми висіву (r = -0,98), густоти стеблостою 

(r = 0,83). Найкращі умови для формування урожайності мали рослини на 

підвищеному фоні мінерального живлення. Рослини середнього строку сівби 

мали краще співвідношення таких визначаючих урожайність показників як 

продуктивна кущистість і маса зерна з колоса. Таким чином, рослини пшениці 

за середнього строку сівби на підвищеному фоні мінерального живлення мали 

всі передумови для формування найвищої врожайності. 

 Розділ 6 «Формування врожайності та якості зерна пшениці твердої 

озимої залежно від технологічних прийомів вирощування» присвячено 

встановленню оптимальних строків сівби та норм висіву залежно від 

попередника, рівня мінерального живлення та впливу біологічно-активних 

препаратів на формування врожайності та якості зерна пшениці твердої озимої. 

Дослідником встановлено взаємопов’язаність між собою  таких елементів 

технології як строки сівби і норми висіву насіння. Так, по пару на низькому фоні 

живлення за найменшої норми висіву 3,5 млн. шт./га максимальна врожайність 

була отримана при сівбі 10 вересня (5,40 т/га), за сівби нормою висіву 4,5 млн. 

шт./га – 17 вересня (5,66 т/га) і за норми висіву 5,5 млн. шт./га – 24 вересня (5,42 

т/га). Тобто, зменшення норми висіву призводить до необхідності ранньої сівби 

для того щоб рослини мали змогу добре розкущитися, і навпаки, при пізньому 
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строку сівби норма висіву насіння повинна бути збільшена через низьку 

кущистість рослин. За необхідності зміщення строків сівби від оптимальних 

(друга декада вересня) в бік пізніх (третя декада вересня) автор рекомендує 

норму висіву збільшити з 4,5 до 5,5 млн. шт. схожого насіння на гектар.  

Внесення підвищеної норми мінеральних добрив – N30Р60K40 + N30 

порівняно з нормою N15Р15K15 + N30 по стерньовому попереднику, як і по пару, 

сприяло збільшенню продуктивності рослин. Встановлено, що найбільший 

ефект від застосування добрив був у наймолодших, з найкоротшою вегетацією 

рослин пізнього строку сівби. Найбільшу врожайність зерна після ячменю 

ярого на обох фонах живлення рослини пшениці твердої озимої формували за 

сівби 10 вересня нормою висіву насіння 6,5 млн. шт./га.  

Проведені автором дослідження свідчать, що оптимальний строк сівби 

може сильно варіювати за роками. У 2014 р. максимальна врожайність 

відмічена за сівби 10 вересня, а у 2016 році – 24 вересня. Разом зі зміною 

строків сівби, за яких отримана найбільша врожайність, змінюються і норми 

висіву насіння. Так, у 2014 році найкращою нормою висіву була норма 3,5 млн. 

шт./га, а в 2016 році – 5,5 млн. шт./га. За раннього строку сівби (10.09) 

найкраща норма висіву була мінімальною (3,5 млн. шт./га). Автор пояснює це  

більшою продуктивною кущистістю рослин. Після парового попередника 

найбільші коливання врожайності зерна за роками відмічено на посівах 

раннього строку сівби. Це пояснюється тим, що найбільш розвинуті рослини 

раннього строку сівби за сприятливих умов можуть сформувати найвищу 

врожайність, а за несприятливих умов, більше за інші строки знижують її. 

Зміни врожайності за роками після ячменю ярого мають майже такий алгоритм 

як і по пару, але за значно нижчих показників урожайності.  

Дисертантом встановлено, що вплив біологічно-активних препаратів на 

врожайність зерна залежав від агрофону. Так, застосування препарату 

Хлормекват-хлорид 750 значно підвищував урожайність по пару, а після 

стерньового попередника не виявив позитивної дії. Ефективність більшості 

препаратів по пару була низькою або взагалі відсутньою; малоефективними 

препарати виявилися і за низького забезпечення поживними речовинами  після 

ячменю ярого. Якість зерна за роками сильно різнилась, в найменш урожайний, 

посушливий 2016 р. вміст білка в зерні був найвищим (до 15,7 %). Серед 

досліджуваних препаратів в сприятливому для високих показників якості зерна 

2016 р., більше за інші підвищували вміст білка на 0,6–11,3 % препарати 

Антистрес, АКМ, Біогумус + Айдар та Хлормекват-хлорид 750. 

У розділі 7 «Економічна ефективність вирощування пшениці твердої 

озимої залежно від агротехнічних прийомів» наведено  результати економічних 

розрахунків та оцінка запропонованих здобувачем елементів технології для 

пшениці твердої озимої. По пару найбільш економічно доцільним було 

вирощування пшениці за сівби 17 вересня нормою висіву 4,5 млн шт. схожого 

насіння на гектар. За таких умов на фоні мінерального живлення Р15 + N30 

отримана найнижча собівартість 1 т зерна (2053 грн) і найвищий рівень 

рентабельності (143,6 %). Порівняння економічних показників при 
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вирощуванні пшениці по пару і після стерньового попередника свідчить, що 

після ячменю ярого, як і врожайність, вони були в півтора-два рази меншими. 

Таким чином, вирощування пшениці твердої озимої після непарових 

попередників може бути економічно доцільним лише в роки зі сприятливими 

погодними умовами, коли витрати на вирощування можуть компенсуватися 

високою вартістю зерна отриманого врожаю. 

Висновки є логічним підсумком дисертаційної роботи, вони випливають 

із аналізу результатів досліджень, проведених автором, відповідають на 

поставленні для вирішення завдання. 

Рекомендації виробництву теоретично і практично обґрунтовані, 

пройшли виробничу перевірку та впроваджені у виробництво. 

Дискусійні положення, зауваження та пропозиції до дисертаційної 

роботи. Оцінюючи в цілому позитивно дисертацію та автореферат 

Т.В. Мельника, слід вказати на наявність в роботі окремих дискусійних 

моментів та зауважень. 

1. У вступі, рубрика «Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами» слід вказувати також і термін дії проектів, частинами яких були 

дослідження дисертаційної роботи. 

2. Розділ 3, с. 62. В коментарях до таблиць слід оперувати не 

приблизними даними («рослини ранніх строків сівби формують надземну масу 

в півтора-два рази більшу…»), а наводити конкретні дані. 

3. Аналіз таблиць 3.4 – 3.6, 5.1 – 5.4, 5.11 – 5.13 та інших був би більш 

аргументованим за наведення результатів математичної обробки, зокрема НІР. 

4.  Власні публікації слід включати до списку посилань на літературні 

джерела в порядку їх згадування в дисертаційній роботі. 

5. У розділі 4,  с. 77  автор зазначає, що «за раннього і середнього строків 

сівби … підвищення норми висіву з 3,5 до 5,5 млн шт. схожого насіння на 

гектар сприяло збільшенню виживаності рослин». Слід відмітити, що це 

дискутивне положення, й виникає питання до автора – за рахунок чого 

підвищується виживаність рослин за раннього строку сівби за підвищення 

норми висіву до 5,5 млн./га, оскільки така загущеність рослин призводить, як 

правило, до їх виснаження. 

6. У розділі 4,  с. 76-79, висвітлено залежність перезимівлі рослин 

пшениці твердої озимої від елементів технології. Але  недостатньо приділено 

уваги такому вагомому чиннику як погодні умови кожного року, в той час як за 

роками цей показник коливався в досить широких межах (від 68,9% до 98,9% 

по пару і від 58,6% до 100% по ячменю ярому). Те ж саме стосується і впливу 

препаратів на перезимівлю – за роками їх вплив дуже різниться. 

7. Висновки до розділів 4 (с. 82-83), пп.3-7; 5 (пп. 2-11); 6 (пп. 3-5, 7-11) 

надто узагальнені, їх слід аргументувати конкретними даними. 

8. У розділі 3 було акцентовано увагу та те, що восени 2015 р. через 

сильну посуху «повноцінних сходів отримано не було», а у розділі 5 (с. 85-86), 

додатку Ш (с. 191) навесні на час відновлення вегетації рослини мали по 2,2-7,7 

пагонів. Незрозуміло, коли вони встигли так розвинутись? 




