
В І Д З И В 

офіційного опонента на дисертацію Кабанця Віктора Михайловича 

«Агротехнологічне обґрунтування реалізації потенціалу культури 

конопель в умовах північно-східного Лісостепу України», представленої 

на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук  

за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво 

 

Актуальність теми. Коноплі посівні – це важлива технічна культура, 

яка є сировиною для отримання понад 20 тис. найменувань різної продукції. 

Потреба натуральних волокон не зменшуються не дивлячись на динамічний 

розвиток хімічної промисловості, що виробляє штучні волокна. Зростання 

попиту на технічні культури, в тому числі і коноплі посівні обумовлено 

орієнтацією індустрії на використання поновлюваних сировинних ресурсів. 

Використання рослин конопель в якості фітомеліоративної культури, 

здатність їх очищати ґрунт від важких металів, вплив світлових режимів у 

процесі вегетації рослин на якість волокна, діагностика адаптивності сортів 

до умов посухи, розробка шляхів створення оптимальних умов для 

отримання максимальної продуктивності рослин, зокрема, удосконалення 

існуючих технологій вирощування та впровадження нових агрозаходів з 

урахуванням гідротермічних умов регіону – є маловивченими питаннями. 

Саме цим питанням і присвячена дисертаційна робота Кабанця Віктора 

Михайловича, вона є актуальною і має наукове та практичне значення. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проведені впродовж 2009-

2017 рр. і були складовою частиною державних програм науково-дослідних 

робіт Інституту луб’яних культур НААН упродовж 2009-2017 рр. 

Метою роботи було підвищення ефективності вирощування культури 

конопель у зоні північно-східного Лісостепу України. 

Матеріали та методи досліджень, що використовувалися дисертантом, 

відповідають меті роботи і дають можливість одержати науковообґрунтовані 

дані.  

Проведені дослідження та статистичне опрацювання одержаних 

результатів дозволили автору зробити обґрунтовані висновки та пропозиції 

виробництву. 

Основні положення дисертаційної роботи широко апробовані та 

одержали позитивну оцінку на міжнародних, всеукраїнських і регіональних 

науково-практичних конференціях. 

Повнота викладення основних положень дисертації 

підтверджується висвітленням основних результатів досліджень у 44 

наукових працях, з них у восьми монографіях, у т.ч. одній закордонній, трьох 

науково-практичних рекомендаціях, 17 публікаціях у фахових виданнях 

України, трьох за кордоном і 12 матеріалах конференцій.  

Наукова новизна і практичне значення одержаних результатів. 

Здобувачем проведено системні дослідження та отримані нові дані щодо 

розв’язання наукової проблеми з підвищення рівня реалізації потенціалу 

культури конопель. 



Уперше досліджено, що критичним для процесів повторного 

забур'янення є поглинання посівом конопель менше 80 % потоку 

фотосинтетичної активної радіації, що відповідає розрахунковій густоті 

стеблестою менше 2,0 млн шт/га; установлено невідповідність між 

показниками максимального надходження фотосинтетичної активної радіації 

та показниками її поглинання посівом, що вказує на доцільність зміщення 

строків сівби культури на більш ранні. 

 Автором проведено технологічне оцінювання конопель зернового 

напряму використання. Доведено, що максимальна частка зерна в 

біологічному урожаї – 26,1% забезпечується при використанні норми висіву 

насіння 250 тис. шт./га. 

Удосконалено наукові підходи щодо методики технологічної 

ідентифікації сортів з використанням параметрів фотосинтетичного апарату 

рослин; методики оцінювання фітомеліоративного потенціалу культур за їх 

здатністю до акумуляції  окремих хімічних елементів.  

Набули подальшого розвитку положення про підходи до формування 

просторової структури посівів конопель залежно від їх сортових 

особливостей та напрямів використання. 

Одержані результати досліджень використані при розробці прийомів 

технології вирощування культури конопель двобічного використання, що 

забезпечують  отримання 1,4 т/га насіння і 7,2 т/га соломи, вихід загального 

волокна 30,9 %, довгого 26,2 %; базових елементів технології вирощування 

конопель як фітомеліоративної культури для ремедіації земель, які 

забруднені радіонуклідами та важкими металами; елементів монокультури 

конопель зі стійким балансом агрохімічних показників ґрунту. 

Матеріали дисертації використані у робочих програмах дисциплін: 

«Рослинництво», «Технічні культури», «Селекція та насінництво» освітнього 

ступеня Бакалавр зі спеціальності Агрономія у Сумському національному 

аграрному університеті, Харківському національному аграрному університеті 

ім. В.В. Докучаєва, Полтавській державній аграрній академії. 

Здобувач особисто визначив напрям досліджень, розробив програму, 

обґрунтував методологію та використав сучасні методи досліджень, що дало 

можливість отримати достовірні результати, зробити обґрунтовані висновки 

та рекомендації. 

 

Обсяг і структура дисертації. Дисертацію викладено на 386 сторінці 

машинописного тексту комп’ютерного набору, у тому числі 278 сторінках 

основного тексту, ілюстрована 37 таблицями та 21 рисунком. Вона 

складається  із анотації, вступу, огляду літератури за темою і вибору 

напрямів дослідження, їх аналізу й узагальнення, висновків, пропозицій 

виробництву, список використаної літератури, додатків. Список 

використаних джерел містить 449 найменувань, із них 155 латиницею. 

Загальна характеристика роботи включає необхідну інформацію про 

актуальність обраної для дослідження теми, її зв’язок з програмами, планами, 

темами, мету і завдання досліджень, особистий внесок здобувача в науку і 



практику, результати апробації, публікації досліджень та обсяг і структуру 

дисертації. 

У першому розділі «Сучасний стан досліджень культури 

конопель», викладеному на 36 сторінках,  на яких дисертант здійснив 

кваліфікований, різносторонній аналіз результатів і досягнень вітчизняних і 

зарубіжних авторів. На основі аналізу літературних джерел здобувач у цьому 

розділі наводить інформацію про сучасний стан культури конопель та 

обґрунтування напрямів обраних досліджень. 

У другому розділі «Умови, матеріал та методика проведення 

досліджень» автором наведено детальний аналіз місця проведення 

досліджень, зокрема, грунтові та гідротермічні умови. Наведено схеми 

польових дослідів, агротехнічні умови вирощування, детально розкрито 

особливості закладки дослідів, перераховані методики та методи, згідно яких 

були проведені спостереження, обліки та аналізи у польових та лабораторних 

дослідженнях.  

У третьому розділі «Особливості світлових (енергетичних) режимів 

посівів конопель», який викладений на 29 сторінках, здобувачем 

встановлено, що поглинання падаючого потоку ФАР рослинами конопель за 

період з 24.05 по 24.09 із кроком 1 місяць складає в середньому 41,0; 68,1; 

84,8; 79,9 та 66,4% від падаючого потоку фотосинтетичної активної радіації. 

Найвищий рівень поглинання ФАР забезпечується посівами з 

розрахунковою густотою рослин 2,0 та 2,5 млн. шт./га. 

Автор визначив період суттєвого зниження світлоутримуючої здатності 

посівів конопель, котрий розпочинається з фази цвітіння рослин і є 

визначальним фактором повторного забур’янення посівів конопель. Суттєве 

зростання кількості і маси бур’янів відмічається в посівах з густотою рослин 

менше 2,0 млн. шт./га, які затримують менше 80% падаючого потоку ФАР.  

Здобувачем встановлено оптимальну густоту рослин конопель – 2,0 

млн. шт./га при двобічному використанні врожаю. При цьому посіви 

формують 1,4 т/га насіння та 7,2 га соломи з виходом волокна 30,9% із якого 

26,2 % є довгим.  

 У четвертому розділі «Ідентифікація сортів конопель за 

параметрами фотосинтетичного апарату рослин», який викладений на 13 

сторінках,  здобувач стверджує, що найвищий рівень потенційної 

жаростійкості за показником фотофізичних процесів у хлоропластах мають 

сорти  Глесія та Гляна, показники RFD який становлять 2,07 та 1,96 

відповідно.  Автор визначив значення та діапазон вмісту хлорофілу у різних 

сортах конопель, а саме 2,6-4,9 мг/г або 1,8-3,2 мг/дм
2
 листової поверхні. 

Найвищу концентрацію хлорофілу у нижньому ярусі листів – 1,9 м
2
 або 

38,9% від загальної кількості має сорт Глухівський 51. 

У п’ятому розділі «Оцінювання фітомеліоративного потенціалу 

конопель» наведений експериментальний матеріал автора має наукову 

цінність та практичне значення, так як свідчать про наявність та кількість 

неорганічних елементів у ґрунті та рівень транслокації у процесі вегетації до 

рослин конопель посівних, а саме до тканин стебел рослин і до насіння. 



Зокрема, встановлені загальні закономірності  накопичення сполук В,Na, Mg, 

Cr у насінні рослин сортів Гляна і Глесія. У насінні сорту Глесія вміст сполук 

В був у 1,7 рази менше порівняно з показниками насіння сорті Гляна при 

сівбі їх з міжряддями 45 см. 

На величину накопичення Na у тканинах стебел проявляли вплив 

рівень освітленості рослин і сортів особливості конопель посівних. 

Наявність у насінні рослин таких хімічних елементів лантаноїдної 

групи, як: празеодим (Pr), гадоліній (Gd), самарій (Sm), диспрозій (Dy), 

гjльмій (Ho), ербій (Er), тулій (Tm), ітербій (Vb), лютецій (Lu) – була 

наближеною до величини, меншої від порогу чутливості аналітичних 

приладів, тоді як у ґрунті їх кількість біла більшою.   

Здобувачем встановлено, що на величину накопичення алюмінію та 

його сполук у насінні та тканинах стебел рослин суттєво впливали два 

чинники, а саме рівень освітлення (енергетичного забезпечення) посівів і 

особливості сорту, а сполук фосфору – тільки сортові особливості культури. 

Хімічні елементи торій (Tb) та уран (U) і їх сполуки, що відносяться до 

антиноїдної групи були наявні в ґрунті в кількості 4,67 мг/кг та 0,55 мг/кг 

відповідно. Однак, в насінні їх встановлено не було. 

На транслокацію  до рослин із ґрунту бору (B), миш’яку (As) та їх 

сполук впливали умови вирощування: площа живлення, фаза достигання, 

сортові особливості. 

Важливим є встановлення середніх значень коефіцієнта біологічного 

накопичення токсичних елементів у надземній частині конопель, а саме 0,58 

для стронцію, 0,66 та 0,39 сумарно для груп високотоксичних та 

середньотоксичних важких металів відповідно. 

Експерементальнй матеріал розділу 6 «Монокультура конопель» 

викладена на 20 сторінках. 

Автором встановлена можливість вирощування конопель посівних в 

повторних і навіть довгострокових повторних посівах за умови включення 

компенсуючи факторів, зокрема внесенням оптимальної дози мінеральних 

добрив в поєднанні з органічними. Експериментально доведено, що 

монокультура конопель може підтримувати стабільний баланс гумусу та 

основних мікроелементів за умови щорічного внесення не менше 40 тонн на 

гектар органічних добрів (гною) або комплексному щорічному внесенні 

20 т/га гною +N60P45K45. За згаданої системи удобрення при вирощуванні 

конопель в монокультурі якісні показники волокна не знижуються і 

відповідають першому сорту. 

У сьомому розділі «Вирощування конопель на товарне насіння» 

результати досліджень викладені на 18 сторінках. 

За їх результатами здобувач розраховував поправний коефіцієнт для 

встановлення норм висіву при широкорядній сівбі на кінцеву передзбиральну 

густоту. Максимальним він є при мінімальному удобренні – N15P15K15 – 1,2. З 

підвищенням норми мінеральних добрив значення коефіцієнту зменшується 

до 1,07. 



Автор стверджує, що найбільша урожайність насіння конопель – 

2,18 т/га формується при нормі висіву 0,25 млн. шт./га. Встановлено, що 

зменшення норми висіву не компенсується зростанням індивідуальної 

продуктивності рослин. 

При згаданій нормі висіву частка врожаю насіння,як основної продукції 

складає 26,1% від загальної біологічної маси.  

Як зменшення густоти стояння рослин до 0,125 млн. шт./га, так і 

збільшення її до 0,5 млн. шт./га супроводжується зменшення частини урожаю 

насіння до 19,9 та 22,5 % відповідно. 

У восьмому розділі «Економічна ефективність вирощування 

конопель різних напрямів використання» здобувач приводить економічне 

обґрунтування вирощування конопель посівних на насіння, при двобічному 

використанні (насіння та солома) та в монокультурі. 

Аналіз витрат на вирощування конопель при різних нормах висіву 

(0,125; 0,250 та 0,50 млн. шт./га) та різних нормах мінеральних добрив від 

N15P15K15 до N105P75K75 + N15P15K15 на насіння свідчить про високий рівень 

рентабельності цієї культури від 126 до 225,6 відсотків. 

Встановлено, що вирощування конопель в монокультурі при 

сьогоднішніх цінах на конопляну сировину (волокно)в цілому є збитковим. І 

лише за щорічної системи удобрення, яка включає внесення N60P45K45 та 20 

т/га гною забезпечується урожайність соломи на рівні 7,2 т/га з позитивним 

рівнем рентабельності – 5,4%. 

Сформульовані висновки і рекомендації виробництву відповідають 

фактичному змісту роботи, логічно випливають з отриманих результатів 

досліджень, науково обґрунтовані. 

Усі розділи дисертаційної роботи написані на належному науковому 

рівні. Результати досліджень широко висвітлені у наукових працях. 

Автореферат відображає основні положення дисертаційної роботи. 

Поряд з позитивною характеристикою дисертації Кабанця Віктора 

Михайловича вона, як всяка творча наукова праця, не позбавлена недоліків, 

які можуть слугувати підґрунтям для наукової дискусії та вдосконалення: 

1. Аналізуючи структуру дисертації, автору треба було б ширше подати 

дослідження щодо формування та функціонування фотосинтетичної 

діяльності культури. Це надало б можливість більш якісно оцінити процеси 

росту, розвитку та формування урожаю коноплі. 

2. На наш погляд, доцільно було б назву розділу 1 подати у наступній 

редакції: «Стан вивченості проблеми. Значення основних факторів 

інтенсифікації вирощування коноплі на насіння та солому (огляд 

літературних джерел)». 

3. У розділі 2 «Умови, матеріал та методика проведення досліджень» 

необхідно було б надати характеристику сортових ресурсів коноплі, які було 

предметом досліджень, що надало б можливість більш об’єктивно оцінити 

дію та взаємодію факторів, де досліджувалась їх сортова реакція. 



4. Важливо було б у розділі 2 «Умови, матеріал та методика проведення 

досліджень» подати сучасні системи захисту агрофітоценозів коноплі на 

насіння від шкодо чинних організмів. 

5. У розділі 5 «Оцінювання фіто меліоративного потенціалу конопель» 

доцільно було б поряд із представленими результатами досліджень подати 

вплив мінеральних добрив на динаміку основних елементів живлення в 

грунті. 

6. Автору дисертації необхідно пояснити вплив мінеральних добрив на 

формування насіння та соломи із врахуванням впливу гідротермічних умов у 

роки проведення досліджень. Поряд з цим дискусійним залишаються питання 

саморегуляції рослинних угрупувань в агрофітоценозах коноплі. 

7. У розділі 7 «Вирощування конопель на товарне насіння в умовах 

природно-техногенних змін північно-східного Лісостепу Україин» 

дискусійним залишається питання вирощування коноплі на насіння у 

повторних посівах, особливо якщо це пов’язано із її вирощуванням у 

сівозмінах із короткою ротацією. 

8. Практика впровадження інтенсивних технологій вирощування 

коноплі в умовах змін клімату передбачає внесення азотних добрив з осені та 

навесні. У зв’язку з цим дискусійним залишається рекомендація дисертанта 

по внесенню азотних добрив у дозі 120 кг д.р./га лише весною. 

9. Значною перевагою і в той же час недоліком є використання 449 

літературного джерела, які охоплюють значний період дослідження та 

впровадження технологій вирощування коноплі на насіння в Україні та 

закордоном. Поряд з цим доцільно було б зосередити увагу на літературних 

наукових джерелах за останні 10-15 років. 

10. Доцільно було б зробити посилання в тексті на додатки та 

проаналізувати результати досліджень, що подані в експериментальній 

частині дисертації. Проаналізувавши та подавши в експериментальну 

частину дисертації ці дослідження, автор тільки покращив би свою роботу. 

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність вимогам 

щодо дисертацій в Україні. Дисертаційна робота Кабанця Віктора 

Михайловича «Агротехнологічне обґрунтування реалізації потенціалу 

культури конопель в умовах північно-східного Лісостепу України» є 

самостійним і комплексним науковим дослідженням, яке розв’язує науково-

практичну проблему підвищення продуктивності культури конопель залежно 

від рівня інтенсифікації та ресурсно-технологічного навантаження в 

агрофітоценозах в умовах глибоких змін природного та техногенного 

походження. 

Отримані здобувачем результати досліджень і висновки є 

обґрунтованими, мають відповідний рівень наукової новизни і практичну 

цінність. Достовірність отриманих результатів досліджень підтверджена 

даними математично-статистичного аналізу. 

Робота написана літературною мовою, добре оформлена, містить 

достатню кількість табличного та ілюстративного матеріалу. 



Автореферат дисертації написаний і оформлений відповідно з 
вимогами Міністерства освіти і науки України та пункту 13 «Порядку 
присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567. Вивчення та аналіз 
опублікованих робіт і автореферату показали, що вони містять відповідне 
викладення основних положень і результатів досліджень, що відображені в 
дисертаційній роботі. 

Тема дисертаційної роботи і матеріали досліджень відповідають 
паспорту спеціальності 06.01.09 - рослинництво. 

Проте, незважаючи на вищезгадані зауваження та недоліки, вважаю, 
що за актуальністю, рівнем наукової новизни і використанням 
загальноприйнятих у рослинництві методик, обсягами впровадження 
дисертаційна робота відповідає вимогам п. 10 «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 року № 567, а її автор Кабанець Віктор Михайлович 
заслуговує на присудження наукового ступеня доктора сільсько-
господарських наук за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво. 

Офіційний опонент, 
радник дирекції ДУ Інститут зернових 
культур НААН, доктор с.-г. наук, професор, 
академік НААН 


