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В1ДЗИВ 

офщшного опонента на дисертацшну роботу 
Панкеева Серпя Володимировича 

на тему: 
«ПРОДУКТИВШСТЬ СОРТ1В ПШЕНИЦ1 0 3 И М 0 1 ЗАЛЕЖНО В1Д 

ФОНУ ЖИВЛЕННЯ ТА УМОВ ЗВОЛОЖЕННЯ НА П1ВДН1 УКРА1НИ» 
представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 

сшьськогосподарських наук за спещальшстю 
06.01.09 - Рослинництво. 

Актуалыпсть теми дослщжень. В УкраТш основна галузь сшьсько-

ського господарства - рослинництво, 1 виробництву зерна выводиться 

провщна роль. Виробництво зерна стимулюе розвиток тваринництва 1 

Д1яльн1сть 1нших галузей екомши. Зерно 1 продукта його переробки мають 

стратепчне значения, так як е одним з фактор1в забезпечення продовольчо'Г 

безиеки, що мае для краТги важливе пол1тичне, економ1чне 1 сощальне 

значения. Пшениця озима майже в ус1х областях УкраТни е основною 

культурою зернового господарства 1 використовуеться для продовольчих, 

фуражних цшей та експорту. 

У зв'язку з цим проблема збшьшення валового збору зерна щеУ 

культури 1 покращення показниюв и якост1 стала досить актуальною. 

Найбшын перспективним шляхом вир1шення Ц1е1 проблеми е вирощування 

нових, бшьш продуктивних та адаптованих сорт1в. Вир1шальне значения при 

вибор1 сорт!в пшениц1 озимо1 та визначення для них оптимальних умов 

вирощування в1Д1грають пластичн1сть сорту, потенц1ал урожайноеп, 

генетично обумовлен1 хл1бопекарськ1 характеристики. Врахування сортових 

особливостей у поеднанш з обгрунтованим вибором сорту, адаптованим до 

умов репону, забезпечить зб1льшення врожаю з кожного гектара, вщведеного 

П1Д 03ИМ1 К у Л Ь Т у р И . 

Сучасн1 сорта сильних пшениць, рекомендован! до вирощування на 

швдш Украши, мають потенц1йну продуктивн1сть вище 10,0 т/га. Проте, у 

виробничих умовах Тх урожайн1сть е в 2-3, а то 1 в 4-5 раз1в нижчою в1д 
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потенщалу сорту. Одшею з причин низькоУ врожайност1 е недостатня 

забезпеченють рослин елементами живлення, яка останшми роками стае все 

бшып вираженою. Природна родючють Грунт1в е недостатньою не лише для 

формування високих урожаУв, а 1 взагал1 для прибуткового зернового 

господарства. Найбшьш ефективним засобом, що дозволяе оптим1зувати 

живлення рослин пшенищ, е внесения мшеральних добрив. 

Дослщження питания щодо шдвищення врожаю зерна сорт1в пшенищ 

озимо!' з високими показниками якосп залежно в1д мшеральних добрив за 

р1зних умов вирощування на швдш УкраТни вивчене недостатньо. Разом з 

тим, застосування зрошення 1 добрив е досить витратними. Тому виникае 

необхщшсть в агроеколопчному обгрунтуванш та поеднанш елемент1в 

технолог11 вирощування с1льськогосподарських культур, шляхом 

застосування оптимальних доз добрив, зокрема, мшеральних, для отримання 

сталих врожаУв зерна з високими показниками якост1. Строкат1Сть у ВМ1СТ1 

елемент1в живлення у грунтах репону вимагае застосування добрив у 

розрахункових дозах. Сукупшсть зазначених невир1шених питань обумовлюе 

актуальн1сть теми дисертац1йного досл1дження, його мету та завдання. 

Тому, вивчення особливостей росту та розвитку високоврожайних 

сорт1в пшенищ м'яко'1 та твердо! озимих та використання елемент1в 

живлення, як одного з основних елемент1в технологи вирощування культури 

за р1зних умов зволоження в зош ГПвденного Степу Украши е актуальними, 

що й визначило виб1р теми дисертацшноТ робота. 

Вир1шенню цих важливих питань 1 були присвячен1 дослщження 

Панкеева Серпя Володимировича. 

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

Дисертацшну роботу виконано впродовж 2008-2011 рр. вщповщно до план1в 

наукових дослщжень Державного вищого навчального закладу «Херсонський 

державний аграрний ун1верситет» за темою «Розробка сучасних технолопй 

виробництва високояюсного зерна та нас1ння зернових культур на швдш 

Украши», № держреестрацп 0109Ш04379. Автор приймав безпосередню 
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участь у виконанш цього завдання, проведенш наукового дослщження та 

узагальненш його результате. 

Основна мета дослщжень полягала в дослщженш впливу умов 

вирощування на урожайшсть та яюсть зерна пшенищ озимо! на швдш 

УкраТни, оптим1зування поживного режиму грунту при вирощуванш сорт1в 

пшенищ озимо! для отримання стало! врожайност1 зерна з високою яюстю та 

енергетично-економ1чними показниками. Для досягнення Ц1С1 мети 

передбачалося виконання роботи щодо дослщження впливу сортових 

особливостей на проходження м1жфазних перюд1в пшенищ озимо! в 

неполивних умовах та при зрошенш, оштпзування поживного режиму 

грунту при вирощуванш пшенищ озимоТ шляхом застосування мшеральних 

добрив та його впливу на ряду з сортовими особливостям на висоту рослин, 

стшюсть Ух до вилягання 1 морозостшюсть. Необхщно було визначити 

залежшсть структури врожаю пшенищ озимо! вщ сорту 1 фону живлення в 

умовах зрошення та без поливу, встановити IX вплив на врожайнють зерна, 

основних показниюв якост1 та -дати економ1чну 1 енергетичну ощнки 

досл1джуваних елемент1в технологи вирощування пшениц1 озимоТ. 

Наукова новизна дослщжень автора полягала в тому, що в умовах 

П1вдня УкраУни досл1джено процеси росту, розвитку, адаптивш властивост1 

(мОрОЗОСТ1ЙК1СТЬ, СТ1ЙЮСТЬ ПрОТИ ВИЛЯГаННЯ) рослин пшениц1 0 3 И М 0 1 сорт1в 

Херсонська безоста, Др1ада, В1ктор1я одеська, Вдала, Фаворитка, Алий парус, 

Лагуна, формування Гх продуктивност1 та якост1 зерна п1д впливом фону 

живлення за р1зних умов зволоження. Ним основш технолопчн1 прийоми 

вирощування пшенищ озимо! в умовах швдня Украши, зокрема, визначено 

оптимальну дозу добрив, яка забезпечуе отримання урожайност1 зерна 

дослщжуваних сорт1в в неполивних умовах на р1вш 4,0-5,0 т/га, а при 

зрошенш 6,5-7,0 т/га з високими показниками якость Набули подальшого 

розвитку науков1 п1дходи до формування еКОНОМ1ЧНО ДОЦ1ЛЬНИХ 

технолопчних прийомтв вирощування пшениц! озимо! та питания 
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енергетичного обгрунтування ефективносп ТУ вирощування в неполивних 

умовах та при зрошенш. 

Обгрунтовашсть наукових положень, висновюв 1 рекомендаций та Тх 

достов1рн1сть. Науков1 положения дисертацн Панкеева Серпя 

Володимировича досить обгрунтоваш, розкривають сутшсть процесу 

формування врожаю 1 якост1 зерна сорт1в пшенищ м'яко'Т та твердо'Т озимих 

штенсивного 1 нашв штенсивного тишв пщ впливом дослщжуваних фактор1в 

та \х взаемоди. Експериментальш дан1 базуються на узагальненн1 результате 

трир1чних багатофакторних досл1джень, на достатньо високш теоретичн1Й 

основ1, застосуванн1 сучасних методик дослщжень, математичного 1 

статистичного анал1зу та перев1рки в умовах виробництва, а тому Тх 

достов1рн1сть не викликае сумн1ву. 

Загальна оцшка дисертац1йноТ роботи. За структурою дисертащя 

вщповщае 1снуючим вимогам, М1стить вступ, основну частину, висновки, 

рекомендацп виробництву, додатки, список використаних лггературних 

джерел. Основний змют дисертацн викладений на 171 сторшщ 

комп'ютерного набору 1 складаеться 31 вступу, 7-ми роздшв, висновк1в та 

рекомендащй виробництву. Робота мютить 51 таблицю, 22 рисунки, 13 

додатюв. Перел1к Л1тератури нал1чуе 388 найменувань, у тому числ! 

58 - латиницею. 

Вс1 структурн1 частини дисертацн оформлено зпдно вимог: 

У встуш автор наводить обгрунтування вибраноУ теми, досить Ч1ТКО 

сформульовано мету, завдання 1 методи дослщжень, зв'язок роботи з 

науковими програмами, наукова новизна та практичне значения одержаних 

результате. Наведена шформащя про апробащю результат1в досл1джень в 

наукових працях, рекомендащях, наукових конференц1ях свщчить про 

пщвищений науковий 1 виробничий штерес до результат1в досл1джень. 

У першому розд1Л1 дисертацн автором наведено анал1з 1 узагальнення 

л1тературних джерел В1тчизняних 1 заруб1жних вчених щодо поширення, 

народногосподарського значения та бюлопчних особливостей пшенищ мяко'Т 
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1 твердо'1 озимих, розкрита сутшсть сортового впливу на показники 

урожайност1 та якост1 продукцп культури. Висвгглене наукове обгрунтування 

застосування елемештв мшерального живлення пшенищ озимо!. 

У д р у г о м у р о з д ц и наведено шформащю про грунтово-юиматичш 

ОСОблИВОСТ1 ЗОНИ проведения ДОСЛЩЖеНЬ, агрОХ1М1ЧНу, ВОДНО-ф13ИЧНу 

характеристику грунту дослщного поля, агрометеоролопчш умови в роки 

дослщжень, надаеться агротехнжа, яка була застосована при проведенш 

досл1д1в, методика польових 1 лабораторних дослщжень, економ1чно1 та 

бюенергетично'Г ощнки та статистичного анал1зу одержаних результате. 

Дисертантом використано традицшш загальновизнаш 1 нов1 сучасн1 методи 

дослщжень, як1 обумовили одержання достов1рних результат1в. 

У т р е т ь о м у р о з д ш ! дисертантом висв1тлено процес формування 

адаптивного потенщалу рослин сорт1в пшенищ пщ впливом фону 

мшерального живлення та р1зних умов зволоження. 

У цьому розд1Л1 також розкриваеться вплив досл1джуваних фактор1в на 

особливост1 проходження м1жфазних перюд1в та б1ометричн1 показники 

рослин пшенищ озимоТ р1зного сортового складу 1 Тх ст1йк1сть до вилягання. 

Висв1тлено динам1ку поживного режиму грунту при вирощуванш пшенищ 

озимоТ. В розд1Л1 проведено анал13 морозост1йкост1 культури залежно вщ 

досл1джуваних фактор1в та погодно-юпматичних умов в роки проведения 

спостережень. 

В результат! проведених здобувачем дослщжень становлено,що за 

вирощування в 2008/2011 роках у низькорослих сорт1в (Херсонська безоста, 

Др1ада, Вдала) були найкрагщ показники опору стебла злому та ст!йкост1 до 

вилягання за умов достатнього мшерального живлення, як при зрошенш, так 

1 в незрошуваних умовах. Даш сорти в неполивних умовах майже не 

вилягали. Незважаючи на бшыпу довжину стебла 1 реакщю на зм1ну фону 

живлення при зрошенш, сорт Херсонська безоста не поступався, а в деяких 

вар1антах волод1в бшьшою ст1йк1стю до вилягання, шж 1нш1 сорти. 
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У ч е т в е р т о м у роздцп висвплено вплив мшерального живлення 1 умов 

зрошення на показники врожайност1 та и структуру пшенищ м'яко'Т та 

твердоТ озимо'Т р1зного сортового складу. 

Здобувачем констатовано, що прирют урожаю В1Д роздр1бненого 

внесения азотних добрив на ус1х сортах мае прироста бшьше шж 55%, при 

цьому показники окупносп добрив коливаються в межах 9,8 - 12,4 кг, вс1 

сорта забезпечують значне збшыиення збор1в зерна при вирощуванш в 

умовах зрошення при оптимальному фош живлення, але формують 

заплановану урожайшсть лише сорта Херсонська безоста та Др1ада. Найвииц 

показники окупност1 добрив становлять при внесены розрахунковоТ дози 

добрив - у середньому 14-16 кг, а використання адаптованих сорт1в до 

грунтово-юпматичних умов зони ГПвденного Степу Укра'Тни, яю мають 

високий потенщал на оптимальному фош живлення в умовах зрошення, 

збшьшуе урожайн1сть в середньому на 0,5 - 1,0 т/га (12-25%).. 

У п ' я т о м у розд1Л1 наведет результата впливу фону живлення на 

насшневу як1сть зерна сорт1в пшениц1 озимо'Т за р1зних умов зрошення. 

У процес1 вивчення насшнево'Т продуктивност1 сорт1в пшениц1 озимо'Т, 

зпдно проведених здобувачем досл1джень, визначен1 ознаки що мають 

безпосередн1Й вплив на вщсотковий вих1д кондиц1Йного нас1ння. Так, в 

умовах зрошення ним встановлена висока позитивна кореляцшна залежшсть 

М1Ж масою 1000 зерен 1 виходом нас1ння, а при вирощуванн1 насшневих 

дшянок без поливу ця залежшсть тр1шки знижуеться. Взаемозв'язок загально'Т 

насшнево'Т продуктивност1 з виходом нас1ння, в робот1, дисертанта навпаки 

б1льш Т1сшший в неполивних умовах. 

3 отриманих наукових даних та спостережень дисертант робить 

висновок, щодо правильному добор1 сорт1в, застосуванн1 обгрунтованих 

норм добрив 1 особливостей сортово'Т агротехн1ки Тх виробництва за р1зних 

умов зрошення для можливосп отримання матер1алу високояюсного нас1ння. 

У шостому розд1Л1 наведена оц1нка економ1чноТ та енергетично'Т 

ефективност! вирощування культури, де автор на основ! розрахунюв та Тх 
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аншпзу доводить, що иайвищу економ1чиу ефектившсть в неполивних 

умовах забезпечуе поспв пшенищ м'якоТ озимо! сорт1в В1ктор1я одеська 1 

Др1ада. При цьому чистий прибуток становив 5145 грн/га, а р1вень 

рентабельное^ 125,5 %. В умовах зрошення прибутковкть на р1вш 7292 -

7526 грн/га та рентабельшсть 116,2 - 119,8 % формувалась пос1вами сорт1в 

пшенищ м"яко1 озимо1 сорт1в Др1ада та Херсонська безоста. Вище наведеш 

економ1чн1 показники були найвищими в дослш та формувались в вар1антах 

з розрахунковими дозами добрив. На шших вар1антах досл1ду вони були 

нижними. 

В найкращих вар1антах дослщу (при внесенн1 розрахункових доз 

добрив) отримаш найвищ1 показники коеф1Ц1ента енергетичноУ ефективност! 

(2,90 - 2,96) та найвищий прихщ енергп на р1вш 74,6 ГДж/га без зрошення та 

122,2 - 124,3 ГДж/га в умовах зрошення. 

Дисертащю написано украшською мовою, аргументовано, лопчно, 

доступно для читання. Отримаш даш п1дтверджен1 результатами 

статистичного анал1зу 1 не викликають сумшву. Висновки стисл1, конкретн1 1 

сформульован1 на основ1 детального анал1зу матер1ал1в вщповщних роздш1в. 

Рекомендацп виробництву носять ч1ткий характер. Список використано'Г 

лггератури складаеться з 388 джерела, у тому числ1 58 - 1ноземними мовами. 

Автореферат оформлений згщно з вимогами 1 е 1дентичним за змютом з 

дисертац1йною роботою: вщображае основш положения, результата 1 

рекомендац11 виробництву, викладеш в дисертацп. 

За темою дисертацп опублшовано 18 наукових праць, у тому числ1 5 

статей у наукових фахових виданнях Укра'Гни, 1 у наукових фахових 

виданнях 1НШ01 держави, 11 тез доповщей. 

Зауваження. Серед безумовиих позитив1в, суть яких вщзначено вище, 

дисертацшна робота м1стить 1 деяк1 позици, як1 потребують роз'яснення або 

уточнения, а саме: 
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1. Згщно класифшаци необхшо спочатку називати вид культури, а пот1м 

и тип. У иашому випадку таксон - пшениця мяка озима, пшениця тверда 

озима. I таке вщображення вщсутне по тексту та в таблицях. 

2. У ЗМ1СТ1 вщсутне вщображення висновюв до роздш1в. 

3. В назв1 роздшу 6 на ст. 10 та 171 зам1сть «ЕКОНОМ1ЧНА ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦ1НКА РОЗРОБЛЕНИХ ЕЛЕМЕНТ1В 

ТЕХНОЛОГИ...» необхщно було б написати «ЕКОНОМ1ЧНА ТА 

ЕНЕРГЕТРТЧНА ОЦ1НКА ДОСЛ1ДЖУВАНИХ ЕЛЕМЕНТ1В 

ТЕХНОЛОГИ...». 

4. На сторшщ 16 щодо забезпечення р1вня отримання урожайност1 

зерна дослщжуваних сорт1в в неполивних умовах на р1вш 4,0-5,0 т/га, а 

при зрошенш 6,5-7,0 т/га з високими показниками якост! е низькими на 

мою думку. 

5. На сторшщ 35 абзац 3 «Термши проведения весняного азотного 

пщживлення, його дози 1 кратн1сть визначаються агрометеоролопчними 

умовами, станом пос1ву 1 забезпечен1стю його рухомими формами азоту 

та 1нших елемент1в живлення в грунт1 на конкретному пол1, а також 

техшчною оенащен1Стю господарства». Тут не вщображеш фази розвитку 

культури та етапи органогенезу. Саме виходячи з цих показниюв 1 

враховуючи шип ми будемо планувати проведения пщживлень. 

6. На стор1нц1 56 при характеристищ сорту Вдала не наведено 

орипнатора сорту. 

7. В схему дослщжень включеш розрахунков1 дози мшеральних добрив 

К75РзоКо та К^РзоКо , як1 е найб1льш високими по кшькосп азоту 1 який по 

результатам дослщжень е основним елементом, що впливае на показники 

врожаю та його структуру. Вщсутнш фактор загибу. 

8. В табличному матер1ал1 вщображеш сорта пшенищ не в1рно, без 

уточнения р13новид1в. Необхщно було вщобразити сорта пшенищ окремо 

ТгШсит аезйуит, окремо ТгШсит дигит, уточнюючи де який сорт якого 

виду. 
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9. Запитання до пщроздшу 3.1, як змшювався перюд вегетацн вщ доз 

застосування мшеральних добрив? Не вщображено в роботь 

10. «Найкращу натуральну ефективнють мшеральних добрив за роки 

дослщжень в умовах зрошення на вс1х сортах встановлено при застосуванш 

розрахунковоТ дози добрив. Вона в середньому за три роки становила 

К147РзоК0. (1Чц7Рзо вносили пщ основний обробггок грунту та проводили 

ранньовесняне пщживлення нормою N30). А чому не застосувати було в 

схему осшне внесения N30 + в фазу кущення (ранньовесняне по 

мерзлоталому грунту N30) + в фазу стеблування (методом Бузницького 

N60) + в фаз1 наливу зерна N27. Ви виключили 31 схеми вплив в один 13 самих 

важливих перюд1в росту рослин пшенищ озимо'1. 

11. На сторшщ 128 таблиця 4.7 наведений матер1ал вирощування 

пшенищ за природшх умов зволоження, а потр1бно за умов зрошення. 

Мабуть друкарська помилка. 

12. На сторшщ 131 в пункп 5 висновюв до роздшу наводиться 

можливють отримання врожайност1 7-8 тон зерна сорт1в пшениц1. Якщо 

В1дсутн1 даш щодо отримання таких показник1в у робот1 IX наводити не 

потр1бно. 

13. Чому у робот1 наводиться перюд внесения навесш, а не по фазам 

розвитку культури (кущення - по мерзлоталому грунту). Внесения 

можливе 1 взимку, 1 навесш. 

14. На сторшщ 167 наведений висновок що: «..для отримання високого 

Р1ВНЯ урОЖаЙНОСТ1 насшневих ПОС1В1В 3 ВИСОКИМИ ПОС1ВНИМИ якостями 

необхщно поедиувати розрахунков1 дози добрив з науково 

обгрунтованими нормами калшних добрив..», а фактично найкращ1 

нас1ннев1 показники були отримаш при застосуванш 1Ч60РбоКз<) + N30+ N30. 

15. В розд1Л1 6 взагал1 не згадуеться сорт пшенищ твердо!' озимоТ Лагуна. 

Вказаш зауваження не мають суттевого принципового значения, не 

знижують наукового значения роботи та п загально'1 позитивно'! оцшки. 
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Висновок. Дисертацшна робота Панкеева Серпя Володимировича 

являе собою заюнчену наукову працю, в якш приведено всеб1чне наукове 

обгрунтування розробленого комплексу технолопчних заход1в вирощування 

сучасних сорт1в пшенищ озимо'Т та впровадження оптимальних елемент1в 

живлення культури за р1зних умов зволоження в зош ГИвденного Степу 

Укра'Тни. Результати дослщжень вщзначаються актуальшстю, науковою 

новизною, оригшальшстю, високим науково-методичним р1внем виконання 1 

мають важливе наукове 1 практичне значения. 

Дисертащя написана на достатньо високому науковому р1вш, 

вщповщае вимогам, яю ставляться до дисертацш на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук, а ТУ автор, Панкеев Сергш Володимирович, 

заслуговуе присвоения ступеня кандидата сшьськогосподарських наук за 

спещальнютю 06.01.09 - рослинництво. 

Офщшний опонент: 

Завщувач кафедри рослинництва та садово-паркового 

господарства МиколаТвського нацюнального 

аграрного ушверситету, 

кандидат сшьськогосподарських наук, доцент 

12 червня 2017 року 

Коваленко О.А. 

Пщпис завщувача кафедри рослинництва та садово-паркового 

Господарства МиколаТвського нацюнального аграрного ушверситету, 
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