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oфiцiйнoгo oпoнeнTa IIa ДисepTaцiйнy poбoтy IскaкoвoТ oксaни
IПaмiлiiвни <<ПpoДyктиBцiсть соpтiв кapToПлi лiтньoгo сaДiння в yмbвaх
пiвдня Укpaiни IIa крaПЛиIIIIoNly зpoЦIеI{Iri>>, пpедсTaBЛеIry нa здoбyття
IlayкoBoгo сTyПеtIя кalrДиДaTa сiльськoгoсПoДapсЬкиx нayк зa
спецiaльнiстro 06.01.09 - poсЛиHIIицTBo

Aктyaльнiсть TeMи. Умoви пiвДня УкpaТни вiд.ryтнo вiдpiзняtоться вiД
yМoB тpaдицiйнoГo BеДеIII{Я кapToПЛяpсTBa' щo ПoTprбyс poзpoбки oсoблиBиx
пpийoмiв ДЛЯ poЗкpиTTЯ бioдoгiuнoгo пoтенцiaлy *y,"'yp,. BиpiшlеIII{я
пpoблеми пiДвищеннЯ ПpoДyкtивнoстi кapтoплi мox<ли"o .,p, ПoДzLЛЬIIIoМy
poзBиTкy TеopеTиЧниx ДoслiДrкень з селекцiТ Ta нaсiнництвa, сиI{TeЗy
бioлoгiчнo aкTиB}Iиx сПoЛyк, бioтеxнoлoгii, введеннi у ПpaкTикy
сiльськoгoсПo.цapcЬкoГo виpoбництвa BиcoкoBpoх<aйниx сopтiв, бioлoгiчй
oсoбливoстi ЯКИrt нaйбiльlше вiдпoвiдaють гpyl{ТoBo-клiмaiичним yMoBaM
BиpoщyBaHIIЯ, a Taкo)к BIТpoBaДженнi y виpoбницTBo pеЗyльтaтiв нayкo3иX
poзpoбoк З yДocкoнaJlrl{нЯ ocI{oBI{иx aГpoTеХнoлoгiчниx пpийoмiв
BиpoщyBaIJHЯ кyЛЬTypи. Знaчним ДocяГIlеIIIIяМ TyT с poЗкpиTтя poлi бioлoгiчнo
aкTиBниХ сПoЛyк B pегyляцiТ нaйвalкливitпиx фyнкцiй життедiяльнoстi
poсЛиI{и кapтoплi. Cинтетичнi prryJIяTopи poсTy знaйшли IIIиpoкr
ЗaсToсyBaннЯ B poсЛИI{ництвi, Taк як з ik дoпoМoГolo Мo)кHa pеГyЛIoBaTи
фiзioлoгi.iнi Пpoцеси i дoмaгa-ГИCЯ peaлiзaцiТ пoтенЦiйниx Мo)I{ЛиBo cтeЙ,
зaкЛaДеIIих B poсЛиI{нoМy opгaнiзмi' якi нr B пoвнiй мipi ПpoяBиЛиcя B
кoнкpеTHиx aгpoклiмaTИЧIlИX yМoBax. B yМoBaХ ПoсyIIIЛИBoГo клiмaтy
ЗacToсyBaння pегyлятopiв poсTy Ta дoбpив cTIpИЯ€' пiДвищеннro стiйкoстi
кapтoплi Дo повiтpянoi Ta гpyнToBoi пoсyхи, Щo ПoзиTиBнo BПЛиBar нa
вpoxсaйнiсть.

Bpaxoвyrouи вarкливiсть виpoбництвa BисoкoЯкiснoi пpoдyкцii
кapToПJIЯpсTBa ДoслiДх<ення oксaни LШaмiлiiвни Iскaкoвoi з вивчеI1IIя yМoB
)киBJIеI{нЯ ПpИ BиpoщyBaннi сopтiв кapтoплi piзниx гpyП сTиГJIoсTi зa лiтньoгo
сaдiння Ha кpaПЛиI{IIoMy ЗpoIIIеIIHi в yмoвax Cтепy Укpaiни r aкTy€LЛЬI{и\4и як
У нayкoBoMy' Taк i пpaктич}IoМy aсПекTax. BиpirпенI{Я ЦьoГo TIИTaъ|HЯ
.цoЗBoЛиTЬ y.цoскoътaЛИTkI TеxнoЛoГivнi пpийoМи BиpoщyвaннЯ кapToПлi, щo
буд. cГIpИЯTИ пiДвищенHIo ypoxraйнoстi, екoнoмii pесypсiв Ta ЗМеншеннIo
xiмiчнoгo HaBaIITa)кення нa .цoвкiлля.

oксaнa ШIaмiлiТвнa yспirпIlo сПpaBИЛaaЯ З ПocTaвЛениМи ЗaBДaнIIЯ\4и,
BикoI{€LПa ПлaH l{ayкoBo-дoслiдниx poбiт B ПoBl{oМy oбсязi. Aнaлiз oсt{oBниX
ПoJlo)кrнЬ ДисерTaцiТ пoкaЗyr, щo Bot{и МaIoTЬ нayкoBy }IoBиЗнy i пpaкти.rнy
знauyщiсть.

Зв'язoк poботи 3 HayкoBиMи ПрoгpaМaми. B дисеpт aцiйнiiт poботi
нaBеДеI{o peЗyЛьТaTи дoслiдlкенЬ, Bикoнaнi oсoбисTo aBTopoМ у 2010-20|2 pp.
вiдпoвiднo Дo ЗaBДaI{Ь TеМaTичI{oГo ПЛaнy нДP MикoлaiBсЬкoГo
нaцioнaлЬIloГo a|papl{oГo yнiвеpситетy зa ТrМolo: ..ПiдвищeIIнЯ



Пpo.цyкTиB}IoсTi a|poЛaн.цIпaфтiв ПiвДеннoгo Ta Cyxoгo Cтепy'' (нoмеp
Деpхraвкоi pеестрaцit 0105U00l575, 20t0 р.) Ta ..Pощoбкa теxношотiй
BиpoII{yBarIъ|Я сiльськoгoсПoДapcЬкиХ кyЛЬTyp y зв'язкy зi змiнorо клiмaтy''
(нoмеp .цеp}(aBIIoi pесстpaцii 01 13U001 565,2011-2О12 pp.).

Mетorо pобoти бyлo BияBлеI{I{я oсoбЛиBoстей poсTy, poЗBиTкy Ta
фopмyвaння вpoх<aйностi i якoстi сopтiв кapтoплi лiтньoгo сaдiння зa
кpaПЛиннoГo ЗpoшIrнIIя I{a ЧopHoземi пiвДеннoМy Cтепy УкpaТни.

Mетa, зaдalt, oб'скT, пpеДМеT i pезyльTaТИ експеpиМентaJIЬI{иx
дoслiдlкень вiдпoвiдaroть темi, змiстy Тa BисI{oBкaМ ДисеpтaцiТ.

oснoвнi нayкoвi ПoЛo}I(енHя' BисtIoBки i pекомендaцiio
сфоpмyльoвaнi B дисepтaцii, iх tIoBиЗIIa' piвeнь oбrpyнтoвaнoстi Ta
ДoсToBlpHoсTl.

Hаукoва нoв113на odеpэюанLtх pеЗульmаmtв Пojlягaс B ToМy' щo aBTopoМ
BПеpIIIе ДЛЯ yМoB пiвдня УкpaТни IIa ЧopнoЗеМi пiвденнoМy дoслiдженo
oсoбливoстi poстy, poЗBиTкy тa фoтoсиIlTеTИчнoi дiяльнoстi сopтiв кapтoплi
piзниx ГpyгI стиглoстi, ix ПpoДyкTивнiсть Зa ПorДIIaнIIя ДoЗ Ta спoсoбiв
ЗacToсyBaIIня мiнеpaльниx дoбpив i piстpегyJlloloЧиХ pечoBиII зa лiтньoгo
сa.цiння IIa кpaПЛиIII{oМy зpolшеннi. HaДaнo BичеpITHy вiДпoвiДь нa ПиTaIIIIя
фopмyвaнI{я еЛеМентiв пpoдyкTиBнoстi poслин, ypoжaйнoстi, екoнoмiчнoi тa
еIIepГеTичнoi ефективнoстi виpoщyBaF{HЯ кapтoплi. УДoскoнaJlенo теxнoлoгiro
BиpoщyBaHня кapтoплi лiтньoгo сaДiння Зa кpaПЛиHнoГo зpoIIIення нa
чopl{oЗеМi пiвденHoMy Cтепy УкpaТни IIIЛяХoМ poзpoбки Ta I{ayкoBoгo
oбцpyнтyвaнI{я paцioнaлЬниХ. елементiB ТеXнoлoгiТ дЛя фopмyвaнIlя сTaJIoГo
Bpo)кaЮ буtlьб кapтoплi висoкoi якoстi.

Пpакmuнне Значеt-tня odеpэюанt,tх pезульmаmiв ПpеДсTaBJIяIoTЬ
pекoмен.цoвaнi .цo yМoв пiвденнo-степoвoi ЗoIIи poзpoбки нaйбiльцr
екoнoмiчнo ДoцiлЬHиX елементiB TrxнoЛoгiТ виpoщyBaHHя кapтoплi лiтньoгo
сaдiння ъIa ЧopнoЗrМi пiвДенIloМy Зa кpaПлиннoГo зpoIIIеI{I{я, a сaМе
BикopисTaНLтЯ HaсTyпниx сopтiв кapтoплi: paFlнЬoсTиГЛoГo Tиpac,
сеpе.цHЬopaнHЬoГo Зaбaвa Ta сеpе.цнЬocTиГЛoГo Cлoв'янкa; BHесенHя
пoлoвиннoТ .цoЗи мiнеpaльHoГo дoбpивa N+sP+sK+s ЛoкaJIЬIlo B гpебенi y
ПoсДнal{нi з oбpoбкoю poсЛИII кapтoплi нa ПoЧaTкy бyтoнiзaцii
piстpегyлIoloчиМи pечoBиHaМи. Poзpoбкa зaбезпеЧyr Bpoхtaйнiсть нa piвнi 25-
28 тlгa бульб висoкoi якoстi Пpи rкoнoмiТ мaтеpiaльниx i тpyдoвиx pесypсiв.

ЗaотoсyвallнЯ нa виpoбництвi prкoМенДoBalloГo кoМПЛексy oснoBIIиX
пpийoмiв BиpoЩyBaнI{я кapтoплi B феpмеpськиx ГoсПoДapсTBax: <oленa>
Бpaтськoгo paйoнy MикoлaТвськoТ oблaстi i <Бдкiлкa>> ГoлoпpисTaнcЬкoГo
paйoнy ХеpсoнськoТ oблaстi пoкaзaЛи BИсoкy prЗyлЬTaтивнiсть.

locmoвipнiсmь oДrpжallиx резyльтaтiв BиЗI{aчarTЬсЯ BисoкиM
МеToДиЧниM piвнем ПpoBе,цениX лaбopaтopниХ Ta ПoЛЬoBиХ дoслiджень,
ПpoBе.цеI{няM диспеpсiйнoгo ^Ia pегpесiйнoгo aнaлiзiв oщиМallиx
ексПеpиМеI{TaJIЬIIиХ ДaI{их. Aвтopoм ДисеpTaЦiйнoi poбoти, rpyнTyloч;;IcЬ IIa
oTpиMaIIиХ rксПrpиМеIlTaпЬlнИr* ДaНИx, З BикopиcTaнHЯм piвнянь pегpеciТ тa
пoкaзникiв HIP сфopмyльoвaнi дoстoвipнi oснoвнi нayкoвi пoлoження,
BиснoBки Ta ПpoПoзицii ДЛЯ Bиpoбництвa.



oксaнa lПaмiлiiвнa вoлoдiе MеToДикoIo ПpoBе.цеI{ня дoслiдiв,
безпoсеpеДнЬo poзpoбилa ПpoГpaMy i сxемy дoслiдrкень, пpoaнaлiзyBzlЛa
ексПеpиМе}IT€шIЬIII ,цaн1, ПpoBелa BеЛикy ексIIеpиМеIIтaЛЬ}Iy poбoтy З
piзнoбiuнoЮ xapaкTеpисTикolo yMoB ф opмyвaHнЯ ypo)кaro кapтoплi.

Пoвнoтa BикЛаДеIIHя нayкoBих ПoЛo)t(еHЬ' виснoвкiв Ta
prкoмellдaцiй B oпyблiкoBallих Пpaцях. oснoвнi pеЗyJIЬTaTи IIayкoBиx
.цoслiДx<енЬ Зa TеМoIo .цисеpTaЦiйнoi poбoти oпyблiкoBal{o в 20 нayкoBиx ПpaцЯx'
З ниХ 6 cтaтeiт' у фaxoвиx BиДaHнjIx, y ToМy числi 2 в зщубilкниx BиДaнЕI,Ix,
1 стaтгя B )I(ypн€LJIi зapеестpoBaнoМy в мiжнapo.цHoMy кaтa.пoзi пеpioдиvниx
Bи.цaIIЬ (Ulriсhswеb TM Global Sеrials Dirесtory) i 13 TrЗ.цoПoBiдeiттaмaтеpiaлiв
кoнфеpенцiй.

B oгryблiкoBaниХ rТpaЦяx IпЙpoкo висвiтленo prЗyJIЬTaти дoслiДженЬ згiднo
oснoBIIиx ПoЛoя{енЬ ДисеpTaцiйнoТ poбoти. oбсяг ,цpyкoBaниx ПpaЦЬ Ta ix
кiлькiсть вiдпoвiдaroTЬ BиМoГaм MoH УкpaiЪи щoдo висвiтленIIIo oclloBllиХ
ПoЛo)I{еIIЬ .цисеpTaцiйнoТ poбoти B нayкoBих BиДaнI{ях.

oцiнкa змiсry, MoBи i стилro ДисеpTaцiйнoi poбoти Ta iT
зaBеpцIеностi B цiлoмy. Cтpyктypa .циcеpTaцiйнoi poбoти пoбyдoвaнa
лoгiннo, виpirшеннЯ ПocTaBЛенoТ мети тa сфopмyЛЬoBa}iиx зaBДaнЬ дoслiдrкень
.цoзBoЛили oTpиМaTи rкспеpиМентaльнi дaнi, сфopмyлIoBaTи кoнкpетнi
BисHoBки Ta ПpoПoзицii ДЛя Bиpoбництвa.

{исеpтaцiя в цiлoмy е ЗaBеpIIIеIIoЮ нayкoBolo ПpaцеIo, мiстить неoбxiднi
сTpyкTypнi елеменTи: BсTyIТ, 6 poздiлiв, виснoBки' pекoмендaцii виpoбництвy,
сIIисoк викopистaнoТ лiтеpaтypи, .цo.цaTки. !исеpтaцiя BикЛaДенa нa I70
стopiнкax, B ТoМy числi oснoвнoi ЧacTkIHИ _ 135 стopiнoк, мiстить 22 тaблицt,
24 pиcунки. Списoк BикopиотaнoТ лiтеpaтypи BкЛIoчaс 274 Д)кеpeЛa' B ToМy
числi 79 лaтиниЦеIo.

Tекст дисеpтaцiТ Ta aвтopефеpaTy нaПисaнo yкpaiнськoro МoBolo,
нayкoBиM сTиЛеМ, apГyМ енToBaI{o' лoгiuнo, Дo сTyПI{o ДIIЯ ЧI4T aНHЯ'

У встyпi лaкoнiчнo apГyМеI{ToBaIIa aкTyaЛЬHiсть нayкoBиХ дoслiдя<ень,
чiткo сфopмyльoвaнi МеTa i зaдa.ri дoслiджень, висвiтленi нayкoBa HoBизнa Ta
ПpaкTиЧIIa цiннiстЬ oДrpх(aниx pеЗyльтaтiв, нayкoвi .цoсяГнеIII{я пoстaвленoТ
пpoблеми тa oсoбистий внесoк здoбyвaЧaУ виpirпеннi Циx ПиTaIIь.

У poздiлi 1. <Cтaн вивчeнoстi пиTaнIIя (aнaлiтичний oгЛяД
лiтeparypllих дrкеpел)>> здoбyвa.rем змiстoвнo пpoaнaлiЗoBaнo Ta
yзaГ€rЛЬнеHo ЗIIaчI{y кiлькiсть лiтеpaтypниx Д)кrprЛ щo.цo pезyльтaтiв
дoслiджень вiтчизняниx Ta iнoземних aвтopiв, .це висвiтленo ПиTaнI{я
ПpaBиЛЬHoГo
клiмaтичниx

дoбоpy BисoкoBpoжaйниx сopтiв ДЛЯ ПеBниХ гpyHToBo-
yMoB i нaпpямiв BикopисTa:нIIЯ' BПЛиBy фo"y жиBЛенI{я IIa

ПpoДyкTивнiсть кapтoплi' pегyлятopiв poсTy У фopмyвaннi вpoжaйнoстi i
якoотi буль6 кapтoплi. БaзyroЧисЬ нa yзaгaлЬнеIlиХ лiтеpaтypl{иx Д)кеpеЛax
зpoбленo BиснoBoк Пpo неoбxiднiсть Пolшyкy пpийoмiв, якi ДoЗBoЛяTЬ
oптимiзyBa.ГИ TеxIIoЛoГiчний ПpoЦес BиpoщyBaHня кapтoплi нa кpaПЛиI{I{oMy
зporшеннi зa лiтньoгo сaдiння B yMoвaх Cтепy УкpaТни.

Як слiдyс з pоздiJIУ 2 <<Умови, MеToДикa Ta aгpoтexнiкa ПpoBеДеIIня
дoслiдясeнь>>, ексПrpиMентaльнi ДoслiДження Bикol{aнo B 2010-2012 pp. B



ЛaбopaTopllиХ Ta |pyHToBиx yМoBax нa BисокoМy МеToДичIIoMy piвнi з
BикopисTaI{}IяМ зaГ€LjIЬIIoлpиЙнятих лaбopaTopllих, ПoЛЬoBиx i стaтистичниX
метoдiв.

У poздiлi 3 <<BплиB ДoЗ i спoсoбiB BIIесеIIня мiнeрaЛЬних дoбpив тa
дoслiдяtyBaних бioпpепapaтiв IIa поrкивний pr)киM гpylrTy i
BoДoсПo)I(иBaHня poсЛиtl кapToПЛi>> нaведеI{o Ta пpoaнaлiзoBaнo pеЗyЛЬTaTи
дoслiдlкенЬ aBTopa щoДo фopмyвaнHя Пo)киBнoГo pе)киМy Гpyl{Ty в динaмiцi тa
сIIoxtиBaHHя poслиI{aМи кapтoплi лiтньoгo сaдiння BoЛoГи ЗaJlrх{нo вiд
дoслiдlкyBal{иx фaктopiв Ta ПoГo.цI{иx yМoB poкiв .цoслiДя<ень. Haйбiльrпy
кiлькiсть pyХoмиx елементiв жиBЛення З гpyl{Ty poсЛиI{и кapтoплi
BикopисToByB€LЛи ГIoЧиIIaroчи з фaз бyтoнiзaцiТ _ цвiтiння i дo збиpaння
Bpo)кaЮ 6уль6. Aвтopoм BсTaнoBЛеHo' щo Зa oПТиМiзaцiТ )кИBЛrI{нЯ poсЛин
BoЛoГa Ha фopмyвaння oдиницi пpoдyкцiТ викopисToByB€LЛaсЬ знaЧнo
ефективнirпе й екoнoмiчнirше * кoефiцiснт вoдoсПoхtиB aъIHЯ зМенIIIиB aЯ Ha
З8,6-40,0o^.

У poздiлi 4 <<Пpoцеси poсTy poсЛиtl' фоpмyвaння ЛисTкoBoгo
aПaрaTy тa фoтoсинTeTичIIoгo пoтенцiaЛy кapToплi зaлеrкнo вiД фaктopiв
BиpoщyBaHIIя>> aвTopoМ BикЛaДенo pеЗyЛЬTaTИ дoслiдrкеI{Ь Пo BПJIиBy дoз i
спoсoбiв BнесеHIIя мiнеpaльниx дoбpив Ta бioпpепapaтiв LIa oснoвнi
бioметpи.lнi Ta мopфoфiзioлoгiчнi пoкaзники poслин кapтoплi (нaстaння
фенoфaз poсTy Ta poЗBиTкy' BисoTy, кiлькiсть стебел y кyщi, tuloщy листкoвoi
пoвеpxнi, фoтoсинтетичний пoтенцiaл, ПpoДyктивнiсть фoтoсинтезy). Ha
oснoвi oTpиМaнИХ Дal{иx зpoбленo BисlioBoк, Щo зa сynгiснoГo ЗaсToсyBariнЯ
дoбpив i piстpегyлятopiв IIaсTанHя oкpеМиХ фaз poзвиTкy poсЛиI{ кapтoплi
ПpискopЮB€LIIoсЯ - ф*, бyтoнiзaцii i цвiтiння нacTaBaЛИ тla 4-6 днiв paнiшrе.
oптимiзaцiя >кивлеI{Hя Taкoяt збiльrпyвaЛa ГyсToTy сToяI{нЯ poсЛин. Aвтopoм
BиЗHaчеIIo, Щo МaксиМ€LIIЬIIиХ ЗIIaченЬ лисTкoBa ПoBеpХHя poсЛиI{ кapтoплi,
неЗ€LЛеxtно вiД сopTy, .цoсяГ€LЛa в пеpioд МaсoBoГo цвiтiння Пpи ЗaсToсyвaннi
пoлoвиннoi ДoЗи дoбpивa N+sPцsКцs ЛoкaЛЬнo i oбpoбки poсЛиII
бioпpепapaTaNIИ I{a IToЧaTкy бyтoнiзaцii. ЗдoбyвauеМ BиЗIIaЧеIto кopеляцiйнo.
pегpесiйнi зв'язки мilк piвнеМ ypo)кaйнocтi Ta pяДoМ бioметpичllиx пoкaзникiв
poслиI{, щo пpийMaIoTЬ yчaсTЬ y ii фopмyвaннi. Piвень ypoжaйнoстi бyльб
тiснo кoprЛIor З BиcoToIo кyщa, ПЛoщrro ЛисTкoBoi пoвеpxнi Ta чисToIо
ПpoДyкTивн i стro фoтoси нтезy.

У poздiлi 5 <Bплив дoслiД)I(yвaних фaктopiв нa вpожaйнiсть сopтiв
кapтoплio стpyкrypy Bporttalo Ta oснoвнi Пoкaзники якостi бyльб>> aBTopoМ
BикЛaДенo Ta Пpoaнaлiзoвaнo pеЗyЛЬТaTи дoслiдx<еIlЬ ПpoДyкTиBнocTi сopтiв
кapтoплi piзниx ГpyП сTиГЛoсTi зaлежнo вiд piвня мiнеpaльHoГo )киBЛеI{ня Ta
ЗaсToсyBaння piстpеГyЛяTopiв. BстaнoBЛеIIo, щo paHIIЬocTИГЛиМ сopToМ Тиpac
зa лiтньoгo сaдiння свix<oзiбpaними бульбaми сфopмoBaнa вpox<aйнiсTь нa
piвнi 22J тlгa, сrpеДHЬopaннiм Зaбaвa _ 2з,6 тlгa, cepeдIlЬoсTиГЛим Cлoв,Янкa
- 24,8 тlгa. BизI{aчrIIo, щo piвень ypoжaйнoстi дoслiдlкyBa}Iиx сopтiв кapтoплi
зaIIr)кaB ПеpеBa}кнo вiД I{acTyITIIиx гIoкaЗникiв стpyкTypи: кiлькoстi Ta NIaaИ
сTaнДapTниx бyльб пiд кyщеМ, сеpеДнЬoТ мracи oднiсi 6уль6и тa тoвapнoстi
бульб' oбpoбкa кapтoплi нa ПoчaTкy бyтoнiзaцii дoслiджyBaниМи



ПpеПapaTavIИ, ЯК без дoбpиB, Taк i пpи Тx внесеннi, дoзвolIИЛa бiльшl ПoBнo
pеaлiзyвaTи геIIеTичниЙ пoтенцiaл pocЛин i збiльtшиTи BpoЖaйнiсть Toвapниx
бyльб нa 1,2-I,,7 тlгa з€LIIе)кнo вiд сopтy Ta пpепapaTy; пiДвищити вмiст y
бульбaх сyxиХ prчoBиI{, вiтaмiнy C i кpoxм€UIIo.

У poздiлi 6 <<Екoнoмiчнa ефeктивнiсть Ta еIrеpгeTиЧIra oцiнкa
технoлoгii BиpoщyBaIIHя сopтiв кapToПЛi лiтньoго сTpoкy сaДiння B
yMoBax пiвдня УкpaТни>. ПpoведениЙ aнaлiЗ ПoкaЗaв' щo МaкcиМ€lJlьниЙ
piвeнь pентaбельнoстi, yмoвний чvтcтиЙ пpибyтoк зa мiнiмaльнoi сoбiвapтoстi
oдиницi пpoдyкцii зa всiмa дoслiдx<yBaFlиМи сopTaМи зaбезпечиЛo ЛoкaJIьIIе
BIIесенIIЯ мiнеpaльних дoбpkIB У нopмi N+sP+sК+s сyмiснo з oбпpискyBaI{I{ЯМ
poсЛин кapтoплi piстpегyлЯTopaMи. Здoбyвauем BиЗHaчrIIo енеpГеTичI{y
ефективнiсть зaстoсyBaIIHЯ piзнoгo мiнеpaльнoГo }киBЛенIIя Ta ДoсЛiджyвaниx
Пp,еI]apaTiв зa BиpoII{yBaIIIIя кapтoплi лiтньoгo сTpoкy сaдiння.

!oслiдlкення xapaкTеpиЗyIoTЬcя кoМПЛексниМ ХapaкTеpoМ, ЗI{aЧниM
oбсягoм пpoведенoi rксПеpиМеI{TaЛЬнoТ poбoти Ta oTpИМaHI{ЯМ цiнниx
HayкoBиx i пpaктиuних pеЗyльтaтiв.

У виснoвкaх i pекоменДaцiях виpoбницTBy yЗaГaЛЬI{еFIo pеЗyЛЬTaTи
.цoслiДжень з oбrpyнTyBaння Ta lrayкoBoГo виpiIпення пpoблеми пiДвищеннЯ
вpolкaйнoстi кapтoплi лiтньoгo сaдiння Зa paxyнoк нaйбiльrш ПoBнoгo
BикopисTaIIIIя пoтенцiaлy бioлoгiчнoТ i гoспoдapськoi ПpoДyкTивнoстi
кyЛЬTypи ЗaBДЯКут дoбopy aДaПTиBниx Дo ITpиpoДIIo-клiмaтичIIиx yМoB пiвдня
Укpaiни сopтiв, y.цocкoнaлеIlнЮ oснoBниx aГpoTеxнoлoгiчних пpийoмiв ix

""oo};ili]i*"' IIoЛo?ItеIlня Ta ,ay'a}кеtlня щoДo o^.pru..iйнoi pобoти.
B цiлoмy ПoзиTиBIIo oцiнroro.rи ДиcеpTaцiйнy poбoтy oксaни lllaмiлiТвни
IскaкoвoТ, Moжнa вiдмiтити тaкi недoлiки, якi пoтpебyroть ПoяснеI{ня aBTopa y
ПopЯДкy дискyсiТ:

1. У змiстi ДисеpTaцiйнoi poбoти вiдсyтнiй poздiл <<Pекoмендaцii
виpoбницTBy).

2, У ПеpIIIoМy poздiлi Мo)кнa бyлo не HaBoДиTи бoтaнiuнy
xapaкTеpисTикy i не oписyвaTи бioлoгiчнi oсoбливoстi кyльTypи (о. 1a-18).

3. Ha c.22 (poздiл 1) здoбyвaч сTBеp,цжyс, щo у 2ОI5 p. дo !еpжaвнoгo
pессTpy сopтiв poсЛиH, пpиДaTниx Дo ПoIIIиpеI{IIя в УкpaТнi бyлo внесенo 180
сopтiв i гiбpидiв кapтoплi, Хoчa Пpи poЗПoдiлi зa ГpyllaМи сTиГЛoстi в сумi Тx
нaлiuyстьcя I79,

4.Ha pИc. 1.3 (с. 2з) невipнo пoбyдoвaнo дiaгpaмy, де BиЗIIaченo
кiлькiсть сopтiв тa гiбpидiв Зa гpyПaМи сTиГЛoстi y вiдсoткax вiд зaгaльнoi
кiлькoстi Bнеcениx.цo pеrсTpy - пoтpiбнo poзpaxoвyBaTи вiД 180 шт., a не вiд
100 rшт., як зpoбиЛa aBTop.

5. У poздiлi 2 <<Умoви, МrToДикa Ta aгpoтеxнiкa ПpoBеДеHня
дoслiдlкень>> неoбxi.цнo бyлo б нaдaтиxapaкTrpиcTикy лpиЙнятиx нa BиBченI{Я
B ПoЛЬoBиХ екcПrpиМенTax кoМIIЛекcHих ПpеПapaтiв Ta BкaЗaTи Тx виpoбникiв.

6. Пoтpебyс Пoяcнення чoMy У Цьoмy lк poздiлi нa с. 56 в пеpелiкy
МеToДик, ЯКИNlИ кеpyвaЛaся здoбyвaч Пpи ПpoBе.ценнi експеpиМенTy вiдсyтнi



<<Mетoди.rнi pекoмендaцiТ щoДo ПpoBrДеI{IIя Дoслi.цжень з кapToПЛеIo)

Iнститутy кapToПлЯpcTBa нAAH?
7.B тa6л.2.2 (c.53) бa>кaнo бyлo б викopисToByBaTи BИзIIaнi теpмiни _

кщiльнiсTЬ cкЛa.цеI{I{я Гpyнтy>> зaмiн ИTИ Ha <щiльнiсть бy.Цoви>.

8. Bиникaе ПиTaI{I{я: якиМ чиI{oМ нa дoслiднy дiлянкy BI{oсиЛисЬ

мiнеpaльнi дoбpивa, oскiльки згi.цнo сxr14и дoслiдy Boни пoвиннi BнoсиTисЬ y

IIIap Гpyнтy 0-i 2 cм, a бульби кapтoплi бyлo BиcaДжrнo нa гтvт6ину б-8 см

(с. 55)?
g.Hе тoчнo нaЗBaнo opигiнaтopa paннЬoсTиГЛoГo сopTy Tиpaс (с. 55),

ЯкиM е Пoлiськa ДoслiДнa стaнцiя iм. o.M. Зaсyxiнa Iнститyтy кapToПЛяpсTBa

нAAH, Пpo щo BкaЗaнo в .{еpжaвнoМy pесстpi сopтiв poсЛин, ПpиДaTIIиx Дo

I]oIIIиpеI{ня в УкpaТнi. :
10. Якa пoтpебa BиЗI{aЧaTИ

66), якщo oсIIoBI{a Мaca кopенiв ,

ix зaлишoк - B rшapi 30-50 см?
11. B poздiлi 3 (тaбл. З,2, c.

poкaМи: 2o1o p, _ 240 мзlгa,2011

вмiст нiтpaтiв y rшapi ГpyнTy 0-100 см (с. 65,
кapтoплi (дo 80%) poзмiщенa в rпapi 0-30 см i

70) нaведенo BеJIиЧиIIy гIoЛиBI{o1 нopМи зa

p. _ 1500 i 201'2 p. - 12ОО м5lra. Чoмy Taкa

piзниця?
|2.Bтaбл. 3.3 (с. 74), 4.1 (c. 79)' 4.2 (c. 80), 4.3 (с. 87), 4.4 (c. 91), 5.2

(c.IО2),5.З (с .103),  5.7 (c .113),5.8 (с .  i16),6.1 (с .  I2I) ,6.2(c.125)слiдбyлoб
IIaBo.циTи ПoBнy poзrшифpoBкy вapiaнтiв ' a L|e ЛиIIIе Тx нyмеpaцiro. Ha с. 84 i 85

нaДarTЬcЯ TBеpДх(еIrI{я IТpo Tr, щo <нaйбiльIII сПpиятливi yMoBи для poстy i

poЗBиTкy poсЛин *up'o.'ni cкJIaДaЮTЬся Пpи гiдpoтеpмiuнoмy кoефiцiснтi 1,5-

2,o>> З ПocиЛaнняМ нa piзнi лiтеpaтуpнi .ц)IrеpеJIa (241,25з)' ъТa цих )I(e

стopiнкax спoстеpiгaloTЬсЯ aбсoлroтнi пoвтopИ TексTy. Taкoж с ПoBTopI4 Ha

". 
вz (oстaннiй aбiaц) i c.97 (дpyгии aбзaц) З ПocиЛal{няМи нa piзнi Д)кrpеЛa.

13. Яким ЧиI{oM B тa6l. 4.| (с. 79) бyлo BиЗI{aЧенo ДaTуI нaсTaI{IIя

фенoфaз poЗBиTкy poсJIиI{ кapтoплi B сrpеДнЬoMy Зa poкaMи ДoолiДжень?

14. oскiлькr ДЛЯ свix<езiбpaнoТ кapтoплi лiтньoгo сaдiння Дyxtе

Ba)I{ЛиBиМ гIoкaЗIIикoМ' щo BПЛиBaс I{a ПpoДyктивнiстЬ IIoсa.цки, с ПoЛЬoBa

сxoхсiсть, дoцiльнo бyлo б iJ нaДaти в тa6l. 4,2 (c' 80) тa ПpoBеcTи aнaлiз зa

вapiaнтaми.
15. У тaблицяx Пo BoДoсПo)I{иBaI{нIo poсЛиII кapToПЛl, Пo BM1сTy

pyxo]\4иx елементiB х{иBЛrHня ГpyIITУ, З ДaНИми бioмеTpИЧIIиx сПoсTrpежеIIЬ'

oблiкiв' ПoкaзI{Икiв якoстi бyльб бaжaнo бyлo ПpиBrсTи знaЧеннЯ пoкaзникiв

сTaTиcTиЧнoi знa.ryЩoстi вiДмiннoстей.
16. B aнaлiзi oTpиMaI{их pезyльтaтiв дoслiдlкень здoбyвauем чaсТo

BикopиcToByrTЬсЯ BутpaЗ ((Зa сеpе.цнЬoТ зaбезпеченoстi ГpyнTy pyxoМиMи

фopйaми eлементiB x{иBлr}IIlя). foцiльнo бyлo б нaвести цi IIoкaзIIики y

дисеpтaцii.
I7.B тaбл.5.1 (с.  98), нa pио. 5.1 (с.  100) тa в aнaлiз i  pезyльтaтiв

дoслiдхсень фiгypyс HaЗBa <ypoя<aйнiсть тoвapHИx бyльб сopтiв кapтoплi>>. II{o

МaсTЬся 
"u 

y"*i. oблiкoвyBся Bpoxt aiт' литлe ToBapI{иx 6ульб,.a IIе ЗaГaПьътиЙ?

Зaзнaченi неДoлiки, o.цHaк' нr ПpиNIеHIIIyIOTЬ ЗI{aЧyщlcTЬ .цисеpTaцlиI{ol

poбoти o. шI. Iскaкoвoi Для сiльськoгocПoДapськoТ нayки i пpaктики.



Biдпoвiднiсть змiсry aвтopeфеpaTy oсtloBllиM ПoЛo)I(eнIIяM
ДисepTaцiТ. Aвтopефеpaт ДисrpTaцiйнoi poбoти вiдoбpalкaс змiст дисеpтaцiТ, з
чiткo сфopмyлЬoвaниМи .Гa oбrpyнтoBaниМи IIa екcПrpиМеI{TaЛЬI{иx
.цoолiДжеtlllяx BисIIoBкaми i pекoмендaцiяMи ДЛЯ виpoбництвa.

Зaгaльний BисЦoBoк. !исеpтaцiйнa poбoтa oксaни lllaмiлiiвни
Iскaкoвoi <<Пpoдyктивнiсть сopтiв кapToПЛi лiтньoгo сaдiн[Iя B yцoBaх
пiвдня Укрaiни Ha кpaПЛиHHoMy зpoпrеннi>> r зaBеpIIIенoIo HayкoBolo
ПpaцеIo, Bикoнal{a I{a BисoкoМy нayкoBo-МеTo.циЧIloМy piвнi, в якiй нaBеДеI{o
TropеTичне yЗaГaJIЬI{енIIя Ta виpirпення пoстaвленoi нayкoвoi пpoблеми.
Пpoведенi дoслiдя<еI{Ilя MaIoTЬ BaгoМе TropеTичне Ta пpaкTичIIe зIIaчення.
Tеopетиuний piвень пiдгoтовки oксaни lllaмiлiТвни i.*u*o"oi висoкий,
вiдпoвiдar нayкoBoМy сTyПеIIIо кa,HДидaтa сiльс ЬкoГoсПoДapсЬких l{ayк.

Biдмiченi вище недoлiки I{е зIIи}кyIoTЬ IIayкoBy Ta ПpaкTиЧI{y цiннiсть
ДиcеpTaцiйнoi poбoти тa iТ aктyaльнiсть. f,исеpтaцiйнa poбoia o. lШ. Iскaкoвoi
вiДпoвiдaс BиМoГaМ п.10 <Пopядкy ПpисyДкенI{я FIayкoBиx стyпенiв Ta
ПpиcBoсннЯ BЧенoГo зBaннЯ сTapIIIoгo нayкoBoГo спiвpoбiтникa)),
зaTBеp.ц)кrнoГo Пoстaнoвoro Кaбiнетy Miнiстpiв j\Ъ 567 вiд24 липня20|З p,, a
iТ a'Top ЗaсЛyГoByс ПpисyДження HayкoBoгo сTyПеня кa'ДиДaTa
сiльськoгoсПoДapсЬкиx нayк зa спецiaльнiстro 06. 0 1 .09 _ poслинницTBo.
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