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офіційного опонента на дисертаційну роботу Вінюкова Олександра 

Олександровича «Наукові основи підвищення продуктивності пшениці 

озимої та ячменю ярого у східній частині Північного Степу України», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво 
 

Актуальність теми. Збільшення виробництва зерна є основою 

розвитку сільського господарства, а підвищення врожайності озимих та ярих 

зернових колосових культур, шляхом удосконалення існуючих технологій 

вирощування та розробки нових більш раціональних і екологічно безпечних 

прийомів агротехніки, є одним із основних напрямів досліджень аграрної 

науки. 

Успішне вирощування зернових культур значною мірою залежить від 

виявлення агробіологічних особливостей сортової реакції їх рослин на умови 

навколишнього середовища за рахунок підвищення посухостійкості та 

ефективності застосування органічних і мінеральних добрив, а також 

мікродобрив, регуляторів росту й біопрепаратів. Все це визначило 

актуальність досліджень за темою дисертаційної роботи.  

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

Дослідження за темою дисертації виконували згідно з тематичними планами 

Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України 

у відповідності з НТП «Зернові культури» (2011–2015 рр.), НТП «Екологічна 

безпека агропромислового виробництва» (2011–2015 рр.) та ПНД «Технології 

вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго» (2016–2020 рр.),  

Наукове і практичне значення дисертаційної роботи полягає у 

вирішенні наукової проблеми стабілізації виробництва зерна з високою 

економічною та енергетичною ефективністю на основі теоретичного 

обґрунтування агробіологічних та технологічних процесів формування 

продуктивності пшениці озимої та ячменю ярого за рахунок удосконалення 

існуючих і розробки нових агроприйомів підвищення адаптивності 

агроценозів з урахуванням зміни погодних умов, морфобіологічних 

особливостей сортів, їх реакції на застосування органічних та мінеральних 

добрив, а також регуляторів росту і біопрепаратів в умовах східної частини 

Північного Степу. 

За результатами багаторічних наукових досліджень автором 

розроблено та випробувано органічні та органо-мінеральні системи 

вирощування сучасних сортів пшениці озимої та ячменю ярого, які дають 

змогу товаровиробникам поступово переходити на органічне виробництво 

без різкого зниження економічних показників; отримати економічно доцільні 

показники виробництва та забезпечити виробництво високоякісного зерна зі 

зменшенням негативного впливу техногенного навантаження промислового 

регіону східної частини Північного Степу. 

У період 2011–2018 рр. дисертантом видано науково-обґрунтовані 
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методичні рекомендації та практичні поради із технологічних систем 

вирощування озимих і ярих зернових культур. Матеріали дисертації стали 

складовою частиною монографії «Трансфер інноваційних технологій в 

агропромислове виробництво регіонів України». Результати досліджень 

пройшли перевірку в умовах виробництва та впроваджені в господарствах 

Північного Степу України з рівнем економічним ефектом на рівні 7,3–11,6 

млн грн. 

Обсяг і повнота опублікованих матеріалів досліджень. Результати 

досліджень Вінюкова О. О. опубліковано в 81 науковій праці, у тому числі: 

книгах та монографіях – 3, наукових фахових виданнях України – 21, у 

наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних – 12, у закордонних виданнях – 4, інших виданнях 

– 1. Крім того, 16 – у тезах доповідей і матеріалах наукових конференцій; 19 

– у методичних і науково-практичних рекомендаціях; отримано 1 патент на 

винахід та 4 патенти на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із 

вступу, 8 розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку 

використаних джерел, додатків. Роботу викладено на 399 сторінках 

комп’ютерного тексту, яка містить 78 таблиць, 42 рисунки та 21 додаток. 

Список використаних літературних джерел включає 512 найменувань, у тому 

числі – 98 латиницею.  

 У вступі дисертаційної роботи автором обґрунтовано необхідність 

виконання досліджень за темою дисертаційної роботи, визначено 

актуальність, наукову новизну й мету роботи, її практичну цінність, 

відображено апробацію, наведено загальний обсяг публікацій та 

задекларовано особистий внесок автора.  

У розділі 1 «Стан проблеми та обґрунтування наукових основ 

формування продуктивності пшениці озимої та ячменю ярого (огляд 

літературних джерел)» автором викладено результати досліджень 

вітчизняних і зарубіжних вчених з питань впливу агротехнічних заходів на 

ефективність вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, наведено шляхи 

підвищення їх продуктивності, проаналізовано вплив кліматичних чинників 

на інтенсифікацію зерновиробництва і поліпшення якості вирощеної 

продукції. За результатами аналізу наукової літератури сформовано мету і 

задачі досліджень, визначено актуальні напрями, які, в сучасних умовах, 

потребують додаткового наукового обґрунтування та практичного 

удосконалення основних агротехнічних заходів вирощування зернових 

культур. 

У розділі 2 «Умови, матеріал і методика досліджень» наведено 

ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень. Зазначені методики 

досліджень та наведені схеми дослідів. 

У розділі 3 «Агробіологічні основи підбору сортів зернових культур 

за адаптивними ознаками» представлено результати досліджень з 

визначення адаптивного потенціалу сортів ячменю ярого та пшениці озимої 

за період 2011–2015 рр.  
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В даному розділі наведені приклади використання методів визначення 

адаптивності та пластичності сортів ячменю ярого та пшениці озимої.  

Використання таких методів добору сортів зернових культур до 

конкретних ґрунтово-кліматичних умов вирощування дозволяє стабілізувати 

рівень виробництва зерна за рахунок сортів пшениці озимої (Богиня, 

Олексіївка, Краплина, Донецька 48) та ячменю ярого (Донецький 14, 

Східний, Степовик, Аверс, Партнер), які на генетичному рівні відрізняються 

високою адаптивністю. 

У розділі 4 «Наукове обґрунтування та розробка технологічних 

прийомів вирощування пшениці озимої» досліджено вплив різних строків 

сівби (10 і 25 вересня та 10 і 25 жовтня) на урожайність сортів пшениці 

озимої Краплина, Дар Луганщини, Княгиня Ольга та Мирлена. За ранньої 

сівби найвища врожайність була у сортів Краплина та Княгиня Ольга, а за 

другого строку – у сорту Княгиня Ольга (4,52 т/га).  

Отримані результати свідчать, що впровадження нових поживних 

комплексів у технології вирощування пшениці озимої сприяло доброму 

розвитку рослин протягом всієї вегетації та дозволило сформувати 

врожайність, яка значно перевищила контрольний варіант. Так, використання 

поживного комплексу 3 на мінеральному (N30Р30К30), органо-мінеральному 

(N15Р15К15 + біогумус (250 кг/га)) та органічному (біогумус – 250 кг/га) фонах 

живлення сприяло збільшенню врожайності зерна порівняно з контролем на 

1,22; 0,78 та 0,43 т/га відповідно. 

У розділі 5 «Наукове обґрунтування та розробка технологічних 

прийомів вирощування ячменю ярого» використання біодобрив (Біогумус-

1 та Біогумус-2) у комплексі з біостимуляторами природного походження 

(Регоплант і Стимпо) дозволило до 50 % скоротити обсяги внесення 

традиційних мінеральних добрив, що значно зменшує витрати елементів 

живлення рослин та зменшує ризик забруднення навколишнього середовища 

при збереженні рівня зернової продуктивності ячменю ярого. 

Застосування мікробіологічних препаратів (Фосфоентерин, Біополіцид 

та Діазофіт) і мікродобрива Сизам при вирощуванні ячменю ярого сорту 

Степовик сприяло зростанню врожайності зерна на органо-мінеральному 

фоні живлення (N15P15K15 + біогумус 250 кг/га) після попередника горох на 

1,83 т/га, а після кукурудзи – на 1,11 т/га, відповідно, порівняно з контролем. 

У розділі 6 «Науково-методичні засади отримання якісної та 

безпечної рослинницької  продукції» визначені закономірності формування 

зон забруднення ґрунтів важкими металами під впливом аеральних емісій із 

промислових підприємств. 

Здобувачем розроблено методичні засади оцінки впливу елементів 

агротехнологій на якість рослинницької продукції. Показано, що ранжування 

факторів, які впливають на технологічні, біохімічні і фізичні показники 

якості зерна пшениці озимої, доцільно проводити на основі значень частки 

впливу, які розраховуються з використанням дисперсійного аналізу. Так, 

частка впливу попередника і мінеральних добрив на вміст клейковини в зерні 

становить 31,2–36,9 %, сорту – 70,4 %. На масу 1000 зерен і натуру 
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найбільше впливає вологозабезпеченість – 84,3 і 65,2 %, відповідно, тоді як 

вплив сорту складає 63,4 %. 

З використанням регресійного аналізу розраховано коефіцієнти 

залежності вмісту білка і клейковини в зерні пшениці озимої від 

метеорологічних умов у період від фази колосіння до воскової стиглості 

зерна.  Для сортів пшениці озимої різних груп стиглості коефіцієнти рівнянь 

регресії залежності вмісту білка і клейковини в зерні пшениці озимої від 

суми опадів і середньодобової температури в цей період розвитку суттєво не 

відрізнялись. 

Розроблено прогностичну модель формування якості і екологічної 

безпеки рослинницької продукції для південно-східного промислового 

регіону. Вона містить визначення факторів, які обумовлюють ризики 

забруднення рослинницької продукції ВМ, чинники формування показників 

якості зерна в Донецькій області, а також заходи з підвищення надійності 

вирощування якісного та безпечного зерна. 

У розділі 7 «Економічна та енергетична ефективність 

вирощування озимих та ярих зернових культур» наведено розрахунки 

показників економічної та біоенергетичної ефективності строків сівби, 

попередників, фонів живлення, біодобрив та поживних при вирощуванні 

пшениці озимої та ячменю ярого. 

У розділі 8 «Результати виробничої перевірки та впровадження 

запропонованих систем вирощування пшениці озимої та ячменю ярого» 

представлено результати виробничих досліджень трьох технологічних систем 

(загальноприйнята, органічна та органо-адаптивна) вирощування пшениці 

озимої сорту Богиня та ячменю ярого сорту Аверс.  

 Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Автореферат дисертації написано і оформлено згідно до 

прийнятих вимог ДАК України. Він у стислому вигляді містить достатньо 

повне викладення основних положень і результатів досліджень, відповідає 

змістові дисертації.  

Зауваження та побажання щодо змісту дисертації та її оформлення: 

1. у розділі 3 представлений детальний аналіз адаптивного потенціалу 

сортів екологічного сортовипробування ячменю ярого та пшениці 

озимої, проте більшість сортів у дослідах старі. Мабуть доцільнішим, з 

виробничої точки зору, було б вивчення  більш сучасних сортів 

зернових культур; 

2. в розділі 4 та розділі 5 показник кількості продуктивних стебел 

наведений окремо від таблиць із показниками структури врожайності 

пшениці озимої та ячменю ярого. На нашу думку це дещо ускладнює 

аналіз впливу показників структури врожайності на продуктивність 

культур; 

3. за значного, за об’ємом, аналізу погодних умов автором в розділі 2 

нажаль в розділі 4, та розділі 5 майже не наведені розрахунки 

залежності між формуванням компонентів структури урожайності та 

погодних чинників; 




