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офіційного опонента на дисертаційну роботу Маренича Миколи 
Миколайовича «Теоретичні та практичні основи управляння врожайністю і 
якістю зерна пшениці озимої в умовах Лівобережного Лісостепу України», 
подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 
наук зі спеціальності 201 - Агрономія 

Детальний аналіз дисертаційної роботи М.М. Маренича «Теоретичні та 
практичні основи управляння врожайністю і якістю зерна пшениці озимої в 
умовах Лівобережного Лісостепу України», дає можливість 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» викладено основні наукові положення дисертації та список 
публікацій (60 шт.) за темою досліджень. 

Актуальність теми. Пшениця озима є головною зерновою культурою в 
Україні. Щорічно її висівають на площі близько 6,0-7,0 млн га. Протягом 
останніх років спостерігається тенденція підвищення врожайності зерна, разом 
із тим, вона значно нижча порівняно з урожайністю, яку отримують у 
провідних країнах ЄС. Ще гірша ситуація з показниками якості зерна, значна 
кількість якого відповідає низьким класам (4-6-му). Намагаючись виправдатися, 
виробничники «списують» низький рівень реалізації генетичного потенціалу 
продуктивності та якості зерна пшениці озимої на погодні умови вегетації 
культури. Дійсно, погодні умови значною мірою впливають урожайність і 
якість зерна, про те не варто все «списувати» на них. Правильно підбираючи 
елементи технології вирощування та застосовуючи інноваційні підходи 
вирощування пшениці озимої можна частково нівелювати вплив несприятливих 
погодних умов вегетації рослин. 

Широкий набір сортів, добрив, пестицидів, технологій вирощування 
потребує детальних знань для створення ефективних прийомів регуляції 
врожайності та якості зерна. У сучасному рослинництві почали домінувати 
емпіричні висновки, сформульовані на виробництві, які за браком аналітичних 
матеріалів і наукового обґрунтування не можуть бути однаковою мірою 
впроваджені для кожної зони виробництва. Вирішення цієї важливої проблеми 
можливе лише за умови розробки адаптивних технологій вирощування з 
урахуванням сортових особливостей і залучення сучасних інноваційних 
підходів, які, з одного боку спрямовані на підвищення врожайності і 
стабілізацію валових зборів, з іншого - задовольняють принципам збереження 
навколишнього середовища і зменшення енерговитрат. 

Ґрунтово-кліматичні умови Східного Лісостепу відповідають біологічним 
вимогам пшениці озимої і дозволяють отримувати високі врожайність і якість 
зерна цієї культури. Проте, на більшості посівних площ отримують низьку 
врожайність і якість зерна, що відповідає рівню цінних і слабких пшениць. 



Таким чином, незважаючи на величезний хліборобський досвід виро-
щування, виробництво пшениці озимої не відповідає повною мірою сучасним 
вимогам: урожайність залишається низькою, а валові збори нестабільними, 
внаслідок чого неможливо спрогнозувати і розробити зернову політику. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є складовою державних наукових програм і планів 
наукової роботи, господарсько-договірних тематик кафедри селекції, 
насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії. Наукова 
робота проводилася у відповідності з темами: «Розробити технології 
вирощування екологічно чистого і якісного зерна нових сортів озимої пшениці 
для господарств з різним рівнем ресурсного забезпечення Лівобережного 
Лісостепу України» (№ державної реєстрації 0104Ш03954) на 2004-2005 рр.; 
«Розробити високоефективні технології вирощування озимої пшениці на основі 
діагностичних методів управління процесами, формування врожаю, які 
забезпечать максимальну реалізацію біологічного потенціалу нових сортів та 
отримання екологічно чистого і якісного зерна в умовах недостатнього 
зволоження лівобережного Лісостепу України» (№ державної реєстрації 
0106Ш08692) на 2006-2010 рр.; «Еколого-біологічні основи регуляції 
урожайності і якості зерна пшениці м'якої озимої в Лівобережно-Дніпровській 
лісостеповій провінції» (№ держ. реєстрації 011Ш009762) на 2001-2016 рр., 
«Еколого-біологічні основи регуляції урожайності і якості продукції 
сільськогосподарських культур в Лівобережно-Дніпровській лісостеповій 
провінції» (№ державної реєстрації 0115Ш06917) на 2016-2019 рр. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 
рекомендацій та їх достовірність. Здобувачем чітко сформульовано мету і 
задачі досліджень, що стало основою для обґрунтування напрямку проведення 
дослідів. Вивчено і проаналізовано відомі досягнення і теоретичні положення 
інших авторів за обраною темою досліджень, проведено аналіз сучасного стану 
виробництва і перспектив розширення посівних площ цієї культури, розглянуто 
агроекологічні аспекти розробки методів управління врожайністю та якістю 
зерна, висвітлено сучасні агротехнології в концепції регуляції врожайності і 
якості зерна. Значної уваги було приділено висвітленню ролі досліджуваних 
чинників у формуванні врожаю культури. Для цього було опрацьовано 570 
літературних джерел, серед яких 184 - латиницею. 

Наукові положення, висновки, рекомендації виробництву, що 
представлені в дисертаційній роботі, базуються на узагальнених результатах 
власних експериментальних досліджень автора. Дослідження виконані в 2001-
2018 рр. відповідно до загальноприйнятих методик. 

Аналіз результатів на основі математично-статистичного аналізу 
підтвердив достовірність одержаних результатів, що дало можливість зробити 
аргументовані і логічні висновки та пропозиції виробництву. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 
теоретичних принципів та вдосконаленні практичних підходів до управління 
врожайністю і якістю зерна пшениці озимої в умовах нерівномірного 



зволоження Лівобережного Лісостепу України, які дають змогу з високою 
ймовірністю прогнозувати врожайність та значно зменшити ризики її втрат. 

Автором уперше в Україні розроблено методику прогнозування 
врожайності зерна пшениці озимої, яка дозволила виявити закономірність 
прояву екстремальних погодних чинників, що призводять до зниження 
врожайності зерна. Також уперше розроблено математичні моделі формування 
врожайності, які базуються на критичних показниках погодних чинників; 
доведено позитивну роль препаратів гумінової природи для обробки насіння, 
позакореневих підживлень і внесення в ґрунт, визначено їх норми внесення, що 
забезпечують найвищий приріст урожайності; науково обґрунтовано поєднання 
стимуляторів росту з мінеральними добривами та засобами захисту рослин, які 
забезпечують стабільність урожайності і якості зерна пшениці озимої та 
визначено їхню антистресову дію для всіх рослинних компонентів агроценозу; 
запропоновано методи управління якістю зерна під час зберігання. 

Удосконалено систему удобрення агроценозів та захисту їх від шкідників, 
хвороб і бур'янів, а також запропоновано варіанти передпосівної обробки 
насіння, що передбачають зниження фітотоксичного впливу протруйників і 
зменшення норми висіву насіння за рахунок підвищення їх якісних показників. 
Подальшого розвитку набули дослідження попередників, оптимізації сортового 
складу, формування густоти рослин у різні періоди онтогенезу залежно від 
рівня сприятливості гідротермічних умов середовища. 

Практичне значення отриманих результатів. За результатами 
багаторічних досліджень розроблено методику прогнозування врожайності 
пшениці озимої, запропоновано прийоми передпосівної обробки насіння на 
основі застосування гумінових стимуляторів, рекомендовано варіанти 
комбінованого використання засобів інтенсифікації в технологічних операціях, 
що дозволило підвищити продуктивність агроценозів пшениці та поліпшити 
якість зерна, визначено можливості управління показниками якості зерна в 
післязбиральний період. 

Розроблена автором методика прогнозування врожайності в 2013 р. 
впроваджена у найбільшій іноземній компанії на ринку зерна України «Ьоиіз 
Бгеуіїдз Соттосііїіез Україна ЛТД». 

Основні результати досліджень впроваджені у господарствах 
Миргородського, Семенівського, Хорольського, Гадяцького, Глобинського. 
Котелевського, Великобагачанського та Новосанжарського районів Полтавської 
області на площі 12,9 тис. га, а також Зміївського та Банківського районів 
Харківській області на площі 500 га протягом 2018-2020 років. Виробниче 
перевірка в ряді господарств, розташованих у різних підзонах Лівобережногс 
Лісостепу України, показала перевагу запропонованих варіантів елементії 
технології вирощування пшениці озимої. 

Матеріали досліджень використовуються під час викладання дисциплін 
«Основи наукових досліджень в агрономії», «Методи і організація досліджень і 
агрономії», «Сільськогосподарське дорадництво», а також під час проведенні 
семінарів та днів поля. Положення дисертації, які стосуються створення ба 
даних та управління агротехнологічними процесами, ввійшли до навчальноп 



посібника «Інформаційні технології в агрономії» (Полтава, 2017) для студентів 
СВО Магістр спеціальності Агрономія. 

Особистий внесок здобувана полягає у теоретичному аналізі 
проблематики та формулюванні концепції, завдань і цілей досліджень, розробці 
схематичних планів досліджень, програми супутніх спостережень, обліків і 
аналізів, проведенні досліджень, узагальненні результатів, підбору методів 
статистичної обробки даних і оцінки отриманих результатів. Окремі 
дослідження проведені з науковцями Полтавської державної сільськогоспо-
дарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова. 

За результатами проведених досліджень одноосібно і у співавторстві 
підготовлено та опубліковано розділи монографій і навчальних посібників, 
статті у фахових виданнях України, статті у виданнях інших держав, науково-
практичні рекомендації, тези доповідей та матеріали наукових конференцій 
(частка участі у спільних публікаціях становить від 30 до 80 %). До виконання 
деяких завдань програми досліджень долучались також керівники господарств, 
провідні спеціалісти, аспіранти та дипломники кафедри селекції, насінництва і 
генетики Полтавської державної аграрної академії. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та проміжні 
результати досліджень щорічно доповідались та обговорювались на наукових 
семінарах і конференціях, засіданнях Вченої ради. Вони апробовані та обгово-
рені на 10 Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях і 
практичних семінарах у містах: Львів, Кам'янець-Подільський, Полтава. 
Результати досліджень розглянуто на 259-му Національному зібранні Амери-
канського хімічного товариства (Філадельфія, 2020). Крім того, матеріали 
досліджень регулярно публікуються на інтернет-сторінці Полтавської ДАА. 

Публікації. Матеріали досліджень, що викладені в дисертації, опубліко-
вано в 60 наукових працях, серед яких: одна одноосібна і дві колективні 
монографії; 29 статей у фахових виданнях України, серед яких одна надруко-
вана у виданні, що входить до наукометричної бази \¥еЬ оґ Зсіепсе; один 
навчальний посібник; одне інформаційно-аналітичне видання; п'ять статей у 
закордонних виданнях, два з яких індексується в наукометричній базі даних 
8сориз; 13 тез доповідей і матеріалів конференції, одна з яких занесена до 
наукометричної бази даних 8сориз; вісім науково-практичних рекомендацій. 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 
Дисертація включає вступ, дев'ять розділів, висновки, рекомендації 
виробництву, список використаних джерел і додатки. Матеріали роботи 
викладені на 463 сторінках друкованого тексту, з яких 305 сторінок основного 
тексту. Робота ілюстрована 46 таблицями та 42 рисунками. У роботі міститься 
30 додатків, з них 8 актів і довідок про впровадження результатів досліджень. 
Список використаної літератури налічує 570 джерел, з яких 184 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 
201 - Агрономія. Дисертація викладена державною мовою, аргументовано, 
логічно, науковим стилем, легко сприймається. 



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 «Наукове обґрунтування методів управління врожайністю і 
якістю зерна пшениці озимої» (огляд літератури) розглянуто та узагальнено 
результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених у питаннях розробки 
методів управляння врожайністю та якістю зерна пшениці озимої. Узагальнено 
дослідження зарубіжних та українських вчених щодо особливостей формування 
господарсько-цінних ознак пшениці як індикаторів управління врожайністю та 
якістю зерна. На основі сучасних наукових публікацій проаналізовано сучасні 
агротехнології в концепції регуляції врожайності та якості зерна. На основі 
опрацьованого матеріалу автор виділяє головні аспекти вирішення завдань 
управління врожайністю і якістю зерна пшениці озимої, які були покладені в 
основу розробки програми й методики досліджень представленої роботи. 

У розділі 2 «Ґрунтово-кліматичні умови Лівобережного Лісостепу та 
методика проведення досліджень» детально розглянуто ґрунтово-кліматичні 
умови місця досліджень, охарактеризовано предмет дослідження, наведено 
аналіз особливостей погодних умов вегетаційних років впродовж яких 
проводились дослідження, наведено програму, схеми дослідів та методику 
досліджень, програму супутніх обліків, спостережень і аналізів. 

У розділі 3 «Особливості формування врожайності в умовах нестійкого 
зволоження» автор характеризує роль метеорологічних чинників у формуванні 
врожайності зерна пшениці, визначає взаємозалежності між урожайністю та 
агрометеорологічними показниками характерними для умов Лівобережного 
Лісостепу України, наводить відповідні рівняння регресійної залежності. 

За результатами багаторічних даних автор виділяє головні метеорологічні 
чинники, які впливають на рівень реалізації генетичного потенціалу 
продуктивності пшениці. До цих чинників він відносить: кількість днів з 
середньодобовою температурою нижче мінус 17 °С, кількість днів із 
середньодобовою температурою вище 0 °С та кількість опадів у квітні і травні. 
На базі проведених статистичних розрахунків здобувач розраховує рівняння 
регресійної залежності урожайності зерна пшениці озимої від цих чинників. 

На підставі аналізу даних сортовипробування та рівнів урожайності зерна 
в господарствах за 2001-2009 роки автор визначає динаміку врожайності зерна 
пшениці озимої і констатує тенденцію до її зростання. 

Автор відмічає виключно важливе значення'якості насіннєвого матеріалу 
у формуванні врожайності зерна пшениці озимої і наголошує, що використання 
якісного насіння високих репродукції забезпечує зменшення варіабельності 
врожайності зерна, частково нівелюючи вплив несприятливих погодних умов. 

У розділі 4 «Основи регуляції осіннього розвитку рослин пшениці 
озимої» досліджується ефективність застосування бактеріальних препаратів для 
передпосівної обробки насіння пшениці озимої. їх використання забезпечувало 
підвищення врожайності зерна порівняно з обробкою насіння протруйниками 
та стимуляторами росту. 



Доведено, що для пшениці озимої гумати є ефективним способом 
покращення посівних якостей насіння: енергії проростання, схожості, маси 
проростка та інших біометричних показників. Серед досліджуваних варіантів 
обробки насіння гуміновими препаратами кращі показники якості насіння та 
вищі біометричні показники проростків забезпечував гуміновий препарат 
американського виробництва - 1Я 8еесІ Ігеаішепі. 

Передпосівна обробка насіння пшениці гуміновими речовинами істотно 
вплинула на вміст пігментів фотосинтезу. Так, використання Радостиму, Лігно-
гумату натрію і Гуміфілду збільшувало концентрацію хлорофілу а порівняно з 
контролем на 9,5-12 %, а за використання 1 кг/т насіння стимулятора 1Я 8еесІ 
їгеаїтепі концентрація пігменту зросла до 2,754 мг/г. Уміст каротиноїдів у 
листках пшениці також підвищувався, хоча в окремих вибірках встановлено 
зворотну кореляцію між кількістю хлорофілів і каротиноїдів. У середньому 
збільшення вмісту каротиноїдів у листках рослин склало 13-24 %. 

Відмічається, що вміст пігментів у листках- рослин може бути надійним 
індикатором для прогнозування і управління процесами формування 
врожайності. Для цього, насамперед, доцільно використовувати вміст 
хлорофілу Ь та каротиноїдів. Перший показник мав пряму кореляцію з 
урожайністю незалежно від умов років вирощування - г = 0,40-049, а другий -
зворотну -г = -0,56-(-0,34). 

У цьому розділі також розглянуто перспективи використання УФ-
опромінення для передпосівної обробки насіння. Наголошується на доціль-
ності використання цього заходу, який забезпечує істотне покращення якісних 
показників насіння пшениці. На підставі проведених досліджень встановлено 
сортову реакцію на дози опромінення. Це свідчить про те, що для кожного 
сорту існує свій оптимальний діапазон, тому необхідно знати походження 
сорту, яке визначає оптимальну дозу опромінення насіннєвого матеріалу. 

У розділі 5 «Вплив строків сівби та норми висіву насіння» розглянуто 
роль строків сівби для процесів проростання насіння, росту та розвитку рослин 
пшениці озимої. Аналіз матеріалів багаторічних досліджень дає підставу 
стверджувати, що у визначенні строку сівби пшениці озимої першочергову 
увагу слід приділяти не фіксованій даті проведення технологічної операції, а 
аналізувати погодні чинники, що складаються р умовах конкретного року. 
Прийняті раніше оптимальні астрономічні дати строків сівби пшениці озимої 
далеко не завжди є найкращими. Тож строки сівби потребують щорічного 
коригування відповідно до умов року вирощування. 

Значної уваги в розділі приділено визначенню впливу норми висіву 
насіння та системі удобрення для формування зернової продуктивності посівів 
пшениці озимої. Аналіз п'ятирічних даних показує, що врожайність пшениці 
озимої значною мірою залежить від обох досліджуваних чинників. їх взаємодія 
не впливала на формування рівня врожайності за узагальненими даними, але 
вплив норми висіву на формування густоти стеблостою був достовірним. 

Доведено, що норми висіву насіння доцільно розглядати в поєднанні з 
іншими технологічними чинниками, особливо з системою живлення, оскільки 
врожайність пшениці залежить насамперед від цих двох чинників. Найбільша 



врожайність зерна за використання мінеральної системи удобрення відмічалася 
за норми висіву насіння 5 млн шт./га. 

У розділі 6 «Ефективність факторів інтенсифікації вирощування пшениці 
озимої» здобувач досліджує ефективність інтенсифікації технології 
вирощування для підвищення рівня зернової продуктивності посівів пшениці 
озимої. За результатами досліджень доведено, що найважливішим засобом 
управління врожайністю пшениці озимої є оптимізація удобрення посівів. Дія 
засобів захисту мало помітна, якщо аналізувати її окремо за кожним 
препаратом, проте комплексний захист рослин, який починається з 
передпосівної обробки насіння значною мірою обумовлює надійність 
отримання стабільних врожаїв зерна. 

У досліді з вивчення різних варіантів поєднання гербіцидів із гуміновими 
речовинами доведена висока ефективність варіантів бакової суміші гербіцидів, 
що містять діючі речовини різних хімічних класів із гуміновим препаратом 
американського виробництва Роїіаг сопсегіїгаїе. Додавання до бакової суміші 
усіх досліджуваних гербіцидів препарату Роїіаг' сопсепігаїе в дозі 2,0 кг/га 
забезпечувало істотне підвищення врожайності зерна пшениці озимої за 
незначного зниження фітотоксичності гербіцидів стосовно їх дії на бур'яни. 

У досліді з визначення ефективності поєднання різних варіантів системи 
живлення та захисту посівів, доведена можливість підвищити врожайність 
зерна пшениці майже вдвічі, порівняно з контролем. Найвища врожайність -
7,63 т/га! (на контролі - 3,98 т/га) була відмічена у варіантах удобрення 
^зРцбКз, + N30 з повним захистом посівів, який передбачав додавання до 
робочої суміші пестицидів препарату Басфоліар 36 Екстра. 

У розділі 7 «Наукові основи використання гуматів в управлінні 
врожайністю пшениці озимої» визначено ефективність застосування гумінових 
речовин у технологіях вирощування пшениці озимої. Доведено, що 
позакореневі підживлення гуміновими стимуляторами забезпечують істотні 
прибавки врожайності зерна, причому ефективність їх значно збільшується в 
результаті неодноразового застосування, що й підтверджується рекомендаціями 
провідних американських і європейських виробників таких препаратів. 

Досліджено вплив сортових особливостей, попередників, передпосівної 
обробки насіння та їхніх взаємодій на врожайність зерна пшениці озимої. В 
умовах нестійкого зволоження кращим попередником пшениці озимої 
виявилася картопля. У середньому по сортах і варіантах передпосівної обробки 
насіння урожайність зерна пшениці озимої після картоплі була на 0,3 т/га 
вищою, ніж після сої. Попередники та передпосівна обробка насіння впливали 
також і на інші досліджувані показники, зокрема польова схожість насіння в 
разі розміщення посівів після картоплі була на Чотири відсотки більшою ніж 
після сої. Кращою виявилася також і динаміка утворення вузлових коренів, 
хоча абсолютно суха маса коренів і всієї рослини була дещо меншою. 

Встановлено високу ефективність застосування активатора ґрунту 5К 
8оі1ВоозІ у підвищеній дозі внесення - 11 кг/га. Внесення цього препарату в 
ґрунт у вказаній дозі, за умови ранньовесняного підживлення посівів аміачною 
селітрою в дозі 200 кг/га, забезпечувало приріст урожайності зерна пшениці 



озимої порівняно з контролем (тільки підживлення по мерзлоталому ґрунту в 
дозі 200 кг/га аміачної селітри) на 1,0-1,1 т/га. Висока ефективність 
застосування активатора ґрунту в підвищеній дозі відмічена на всіх 
досліджуваних сортах пшениці озимої. 

У розділі 8 «Наукові основи поліпшення якості зерна пшениці озимої» 
йдеться про вплив різних складових елементів системи живлення посівів 
пшениці озимої (основне внесення, внесення активаторів ґрунту, позакореневе 
внесення) на формування показників якості зерна пшениці озимої. У разі 
застосування стимуляторів гумінового походження спостерігалась їхня 
позитивна дія на формування врожайності і якості зерна пшениці озимої. У 
більшості випадків використання 2 кг/га препарату 4К Роїіаг сопсепігаїе 
виявилося ефективнішим, ніж застосування N15. Проведення підживлення в 
цілому сприяє поліпшенню всіх господарських показників, які досліджувалися. 
Зокрема натура зерна була на 29 г більшою порівняно з контролем на варіанті з 
4Я Роїіаг сопсепігаїе і на варіанті з азотним добривом. А на варіантах, де 
використовувалася суміш гумату й добрива натура в середньому в досліді 
збільшилася на 32 г. 

Встановлено, що в системі захисту посівів пшениці озимої від бур'янів у 
результаті використання бакових сумішей гербіцидів з гуматами також 
можливо ефективно впливати на формування показників якості зерна. 
Використання гербіцидів Гранстар Про (20 г/га), Гроділ Максі (100 г/га), Пріма 
(400 г/га) та суміші Трігер (25 г/га) + Томіган (0,5 л/га) не впливало на 
формування якості зерна, але додавання до них в бакові суміші гуматів істотно 
поліпшило прояв показників. 

Під час досліджень було доведено можливість управління показниками 
якості зерна в ході післязбирального достигання, шляхом сортування, що дає 
змогу скоригувати їх в потрібному напрямі відповідно до подальшого цільового 
використання зерна. 

У розділі 9 «Економічна оцінка елементів управління врожайністю пшениці 
озимої» встановлено ефективність сумісного застосування бакових сумішей 
гербіцидів і добрив. Зокрема, зросла рентабельність виробництва та чистий 
прибуток внаслідок суміщення операцій і економії паливно-мастильних 
матеріалів, а також затрат праці. Підживлення посівів добривами мали значно 
менший економічний ефект, хоча й переважали контрольний варіант. 

Застосування рекомендованих норм гербіцидів принесло чистий дохід на 
106 грн більше від такої ж суміші з меншою кількістю добрива та на 376 грн 
більше від використання гербіциду у чистому вигляді. Приблизно такою ж була 
залежність і в разі використання Гранстару - 113 і 348 грн, відповідно. 
Застосування Ларену виявилось менш ефективним, порівняно з іншими 
гербіцидами і їхніми баковими сумішами окрім Пріми. 

Відмічено, що незважаючи на те, що технології вирощування, які 
передбачають широке використання біопрепаратів - дорогі, їхнє впровадження 
забезпечує стабільність виробництва продукції, значне зменшення впливу 
нерегульованих та екстремальних чинників, що дає змогу прогнозувати валові 
збори зерна. 



Передпосівна обробка насіння препаратом 1К 8еесІ Тгеаїтепі забезпечу-
вала прибавку врожаю більше 2 тис. грн/га. Витрати на обробку насіння цілком 
обґрунтовані. Дохід з тони посівного матеріалу становить біля 7 тис. грн. 

Диференційоване позакореневе застосування 4К. Роїіаг Сопсепігаїе в дозі 
2,0 кг/га дозволило додатково отримати 4242 грн/га, а у варіанті з дворазовим 
внесенням кілограмових доз цього препарату - 4949 грн. Рентабельність 
виробництва зерна при цьому дещо зменшувалась через додаткові затрати на 
паливно-мастильні матеріали та препарат. 

Найкраще характеризувався для передпосівної обробки зерна препарат 1К 
8еесІ ігеаітепі в кількості 1 л/т насіння. Дещо нижчі величини рентабельності 
пов'язані зі значною ціною на цю речовину - 115 доларів СІЛА за 1 літр, проте 
чистий дохід від його використання порівняно з Гуміфілдом був на 380-703 
грн/га вищим. 

Додавання до розчину гербіциду 200 г/га Гуміфілду не призводило до 
збільшення врожайності, а комбінування суміші*з Роїіаг сопсепігаїе (2 кг/га) 
підвищило її на 0,64 т/га. Відповідно до цього, на 2816 грн зріс чистий дохід і 
на 15,5 % рентабельність. Найбільшу економічну ефективність використання 
гуматів у сумішах з гербіцидами зафіксовано у варіанті, де використовувалася 
суміш Пріма (400 г/га) та 4Я Роїіаг сопсепігаїе (2 кг/га). 

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. Оцінюючи в цілому 
позитивно дисертацію та автореферат М.М. Маренича, слід вказати на 
наявність зауважень і дискусійних моментів у роботі: 

1. У новизні йдеться: <<управління врожайністю... в умовах нестійкого 
зволоження чи прояву інших екстремальних факторів». Фактор зволоження 
не є екстремальним. 

2. На самому початку аналізу погодних умов Ви відмічаєте, що останні 
шість років досліджень (2012-2018) мали оптимальні погодні умови для 
пшениці озимої. Разом із тим, в детальному їх описі Ви відмічаєте, що в цілому 
2015 рік виявився не надто сприятливим для формування врожайності зернових 
культур. Так все таки, 2015 рік був оптимальним чи не надто сприятливим? 

3. Останній абзац стр. 117. Ви пишете: «Виробничі посіви... можуть 
загинути, або зменшити свій продуктивний потенціал». Що значить «зменшити 
свій продуктивний потенціал». Його зменшити не можна. Він є який є, а от 
зменшити рівень реалізації потенціалу - це інша справа. 

4. Стр. 121. Останній абзац. Ви говорите, що вплив погодних умов року 
був статистично достовірний (ШР0і = 0,51 т/га). По-перше, - навіщо такий 
рівень значущості 99,0 %? Це зайве. Цілком достатній рівень значущості 95 %. 
По-друге, не зрозуміло, як розраховували ШР05 для погодних умов? Як що це 
був фактор, дослід стає двохфакторний (фактор сорту і фактор року). У такому 



випадку чого не має ШР05 для фактору сорту. Тим більше Ви виділяєте більш 
урожайні сорти (а це має базуватися на статистичному аналізі). 

5. Пункт 3.3.2 дуже добре викладений. З усім згодний, але що тут нового? І 
так зрозуміло, що чим вище репродукція, тим вище врожайність. Дані таблиці 
3.7. цікаві, проте їх зовсім не висвітлено. Чого б не проаналізувати вплив 
генерації насіння в розрізі окремих сортів і років? Одразу ж видно сильну 
залежність впливу чинника В від погодних умов року і сортових особливостей. 

6. Висновок №5 розділу №5. Ви говорите: «... для передпосівної обробки 
насіння та позакореневого застосування істотно збільшує врожайність ...». У 
розділі жодного слова не має про позакореневе застосування. Йдеться лише 
про передпосівну обробку насіння! 

7. Дослід №2. В методиці відмічається, що він багатофакторний, тобто 
вивчає мінімум три фактори, а судячи з таблиці 6.1 він двохфакторний. 
Насправді цей дослід п'ятифакторний, який закладений за всіма правилами 
п'ятифакторного досліду, тобто містить усі можливі поєднання всіх чинників 
(два варіанти обробки насіння х два варіанти гербіцидного обробітку * два 
варіанти інсектицидного захисту х два варіанти фунгіцидного захисту х чотири 
варіанти удобрення. Разом - 2 x 2 x 2 x 2 x 4 = 64 варіанти в одному 
повторенні). Так, статистичну обробку зробити виключно складно (однак 
важливо), проте є можливість виділити вплив головних ефектів чинників і 
порівняти їх між собою. Це було б цікаво проаналізувати, навіть без 
статистичного аналізу. 

8. Пункт 6.3. Йдеться про підживлення азотом ( N 3 0 ) , але ні в методиці, ні в 
цьому розділі не вказано коли саме, чим і як проводили це підживлення. А це 
дуже важливо. Також не видно коли саме вносили комплексне хе латне добриво 
(в яку фазу й скільки разів). 

9. Стр. 250. Доцільно було б акцентувати увагу на тому, що застосування 
гумінових речовин діє в трьох напрямках: з одного боку - підвищує 
продуктивну кущистість, з другого боку - збільшує озерненість колоса, з 
третього - підвищує масу 1000 зерен. Чітко ж видно, що значно збільшується і 
кількість зерен у колосі! 

10. Чим Ви можете пояснити колосальну!!! прибавку врожайності зерна за 
умови роздільного внесення (1 кг + 1 кг) гумінового препарату 4К Роїіаг 
Сопсепігаїе порівняно з тією самою нормою разового внесення (2 кг/га) у фазі 
кущіння. Різниця майже 1 т/га!!! Як можна досягги такої величезної прибавки 
обробивши посіви у фазі колосіння, навіть не важно якою дозою препарату. 

11. Останній абзац на стр. 267. Ви пишете: «передпосівну обробку насіння 
та листову аплікацію посівів. Останній прийом доцільно використовувати в 
поєднанні з іншими технологічними операціями - позакореневим 
підживленням...». Тобто виходить, що листові аплікації і позакореневі 
підживлення це різні речі!? Якщо так, то яка між ними різниця? 

12. У Ваших препаратах були крім гумінових кислот також фульвокислоти 
і ульмінові кислоти. Доречи за сучасною класифікацією і фульвові і ульмінові 
кислоти відносять до складу гумінових кислот, називаючи низькомолекуляр-
ними жовтими і коричневими складовими гумінових кислот. Гумати - все ж 



таки саме солі гумінових кислот. Знову таки, за сучасною класифікацією 
розрізняють гумати і окремо фульвати (солі фульвокислот). Тож вважаю краще 
вживати термін не гумати, а саме гумінові кислоти, або, якщо бажаєте, гумінові 
речовини, які об'єднують і гумусові кислоти і прогумати і гумін. 

Також по тексту зустрічаються друкарські помилки, русизми, невдало і не 
логічно побудовані речення та інші недоліки редакційного характеру. 

Разом із тим, вказані зауваження не знижують загальної позитивної 
оцінки дисертаційної роботи, оскільки більша їх частина може бути роз'яснена 
під час наукової дискусії. 

Загальний висновок про роботу. Аналіз дисертації, автореферату, 
наукових публікацій автора свідчить, що дисертаційна робота Маренича 
Миколи Миколайовича «Теоретичні та практичні основи управління 
врожайністю і якістю зерна пшениці озимої в умовах Лівобережного 
Лісостепу України» є завершеною, самостійною науковою працею, що вирішує 
важливу наукову проблему - підвищення врожайності та якості зерна пшениці 
м'якої озимої, стабілізації валових зборів цієї культури за рахунок 
удосконалення технології вирощування та залучення інноваційних елементів. У 
роботі обґрунтовані теоретичні принципи та вдосконаленні практичні підходи 
управління продукційним потенціалом пшениці озимої в умовах нестійкого 
зволоження Лівобережного Лісостепу України, які дають змогу з високою 
ймовірністю прогнозувати врожайність та значно зменшити ризики її втрат. 

Дисертаційна робота відповідає вимогам МОН України (п. 1 і «Порядку 
присудження наукових ступенів...», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України № 576 від 24 липня 2013 р.), що висуваються до дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук, а її автор 
Маренич Микола Миколайович заслуговує на присудження наукового ступеня 
доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво. 
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