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Дисертаційна робота Слободянюк Світлани Володимирівни є
актуальною науковою працею, яка базується на результатах власного
наукового дослідження, спрямованого на теоретичне узагальнення і нове
вирішення наукового завдання щодо вивчення особливостей формування
продуктивності сочевиці залежно від інокуляції та позакореневого
підживлення в умовах Лісостепу України. В основу досліджень покладено
вивчення особливостей росту і розвитку рослин та процесів формування
продуктивності і якісних характеристик сочевиці залежно від впливу
інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами, внесення в зону рядка
фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та обробки рослин регуляторами росту
по вегетації в умовах Лісостепу України.
Ступінь
обґрунтованості
наукових
положень,
висновків,
рекомендацій. Автором, на основі посилань на джерела інформації, чітко
сформульовано мету і задачі досліджень, що стало основою для
обґрунтування напрямів польових та лабораторних дослідів. Дослідження
проведені за сучасними методиками, результати глибоко та всебічно
проаналізовані. Їхня достовірність підтверджується статистичною обробкою,
економічною та енергетичною оцінкою одержаних результатів, а також
розробками агротехнічних заходів формування врожайності сочевиці за
застосування від інокуляції та позакореневого підживлення. Сформовані
автором висновки та рекомендації виробництву є логічним завершенням
експериментальної роботи. Всі вони достатньо теоретично обґрунтовані та
практично підтверджені за використання увиробництві.
Метою досліджень було вивчення особливостей росту і розвитку
рослин та дослідження процесів формування високої продуктивності і
якісних характеристик сочевиці залежно від впливу інокуляції насіння
азотфіксуючими
мікроорганізмами,
внесення
в
зону
рядка
фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та обробки рослин регуляторами росту
по вегетації в умовах Лісостепу України.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, вперше
розкрито біологічні особливості формування складових урожайності
сочевиці залежно від комплексного застосування інокуляції насіння
азотфіксуючими
мікроорганізмами,
внесення
в
зону
рядка
фосфатмобілізуючих мікроорганізмів так і позакореневої обробки рослин
регуляторами росту в умовах Лісостепу України. Визначено оптимальні
поєднання
інокулянтів
азотфіксуючих
та
фосфатмобілізуючих

мікроорганізмів, регуляторів росту для підвищення стійкості рослин до
несприятливих факторів середовища та підвищення продуктивності рослин
сочевиці.
Удосконалено існуючі технології вирощування сочевиці шляхом
вивчення впливу регуляторів росту на процеси росту та розвитку і
формування продуктивності культури.
Набули подальшого розвитку питання вивчення впливу умов
вирощування на ріст та розвиток сочевиці, проходження процесів
симбіотичної азотфіксації та фотосинтезу в умовах Правобережного
Лісостепу України.
Обґрунтовано економічну та енергетичну ефективність вирощування
сочевиці за вдосконаленою технологією.
Результати дослідження мають практичне значення. В результаті
проведених досліджень визначено найбільш ефективні комбінації
застосування інокулянтів та регуляторів росту, що забезпечують підвищення
продуктивності сочевиці.
Встановлено, що за вирощування сочевиці для отримання стабільної та
високої урожайності необхідно застосовувати у комплексі такі елементи
технології вирощування: проводити інокуляцію насіння азотфіксуючими
мікроорганізмами на основі Ризогуміну, вносити фосфат мобілізуючі
препарати Поліміксобактерин або Азогран Б в зону рядка на глибину сівби
рослин сочевиці, а в фазу бутонізації рослин проводити позакореневе
підживлення регулятором росту Альга 600.
Оптимізація досліджуваних елементів технології вирощування
сочевиці дозволяє навіть в умовах екстремального впливу факторів
навколишнього середовища забезпечити формування урожайності насіння на
рівні 2,03 т/га, з вмістом сирого протеїну 29,2 % та крохмалю – 53,8 %.
Оцінка змісту дисертації.Дисертаційна робота викладена на 195
сторінках комп’ютерного тексту. Складається з анотації, вступу, 6 розділів,
висновків, пропозицій виробництву, додатків та списку використаних
джерел. Робота містить 41 таблиць, 3 рисунків, додатків. Список
використаних джерел охоплює 223 найменувань, з яких 47 латиницею.
У вступі (стор. 18–23) з необхідною деталізацією викладені:
актуальність; мета дослідження; завдання (об’єкт, предмет та методи)
дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів,
особистий внесок здобувача, апробація результатів дослідження та
публікації.
Розділ
1.
(стор.
24–55)
БІОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
СОЧЕВИЦІ. Наведена характеристика господарського значення та
походження культури сочевиці. Розкрито біологічні та морфологічні
особливості сочевиці. Проведено ґрунтовний аналіз, що до ефективності
застосування інокулянтів та стимуляторів росту.

У розділі 2.(стор. 56–72). ПРОГРАМА, МЕТОДИКА ТА УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ представлено програму наукового
дослідження, схему досліду та методику проведення дослідження. Методика
закладання дослідів та проведення досліджень відповідає існуючим вимогам.
Наведено характеристику ґрунтово-кліматичних умов місця проведення
досліджень, характеристику препаратів, які використовували під час
досліджень. В розділі наведено і в дисертаційній роботі широко використано
різноманітні, сучасні методики аналізування результатів дослідження.
Розділ 3. (стор. 73–116). ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ Й РОЗВИТКУ
СОЧЕВИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ детально
розкрито вплив досліджуваних факторів на проходження фаз розвитку
рослин сочевиці (табл.. 3.1, 3.2. та 3.3) в розрізі років. Виявлено особливості
формування густоти рослин в залежності від інокуляції та регуляторів росту
в підрозділі 3.2. Формування листкової поверхні залежно від елементів
технології, що вивчалися наведено в підрозділі 3.3.(табл. 3.8, 3.9 та 3.10).
Також представлений вміст хлорофілів в рослинах сочевиці залежно від
досліджуваних варіантів досліду в табл. 3.11. Приємно констатувати
ґрунтовні розрахунки фотосинтетичної діяльності посіву сочевиці в таблицях
3.12–3.13 (ФП, ЧПФ). В підпункті 3.4. розкрито особливості засвоєння
макроелементів рослинами сочевиці.
У Розділі 4. (стор. 117–133) ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СИМБІОТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЧЕВИЦІ обґрунтовано, що
інокуляція насіння Ризогуміном сприяла збільшенню кількості активних
бульбочок в фазу бутонізації в 5,3 раз, в фазу цвітіння в 4,5 рази а в фазу
наливання бобів в 3,8 рази порівняно з контролем та зростанню активного
симбіотичного потенціалу до рівня 90,8–91,6 % від загального симбіотичного
потенціалу. А кращі показники активного симбіотичного потенціалу були на
варіантах
інокуляції
насіння
Ризогуміном,
та
застосування
фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні
з позакореневим підживленням Альга 600.
Також здобувач встановила, що кращі показники симбіотичного
потенціалу були на варіантах інокуляції насіння Ризогуміном, та
застосування фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та
Азогран Б в поєднанні з позакореневим підживленням Альга 600. Однак,
інокуляція насіння Ризогуміном була вирішальним фактором отримання
істотної переваги даного показника в порівнянні з не обробленими
варіантами. Так, саме за інокуляції насіння Ризогуміном активний
симбіотичний потенціал зростав до рівня 88,6–92,4 % від загального
симбіотичного потенціалу в розрізі вегетаційного періоду сочевиці та був
вище в 6,03–10,34 раз в порівнянні з контролем.

Світланою Володимирівною визначено, що в фазу цвітіння
максимальний вміст леггемоглобіну в бульбочках сочевиці був за
застосування Ризогуміну, внесення фосфатмобілізуючих препаратів
Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні з позакореневим підживленням
Альга 600 – 5,58 та 5,50 мг/г сирої маси бульбочок. З’ясовано, що потенційно
можливо отримати накопичення посівами сочевиці симбіотично фіксованого
азоту на рівні 92 кг/га, що забезпечує 61,5 % потреб рослин на формування
біомаси та 76,8 на формування насіння.
У Розділі 5. (стор. 134–147) ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЧЕВИЦІ
ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇВИРОЩУВАННЯ
досліджено, що інокуляція насіння позитивно вплинула на формування
висоти рослин. Кращі результати, в середньому за роки досліджень, за цими
показниками були виявлені на фоні з обробленим насінням Ризогуміном у
поєднанні з Біофосфорином – 49,9 см та Азограном Б – 49,4 см за
застосування позакореневого підживлення. На цих же варіантах була
зафіксована й найбільша кількість стебел. Вивчено, що комплексне
застосування факторів досліду: інокуляція насіння Ризогуміну, внесення в
зону
рядка
фосфатімобілізуючих
мікроорганізмів
на
основі
Поліміксобактерину або Біофосфорину та позакореневого підживлення
Альга 600 сприяло отриманню кращих показників кількості бобів з
насінинами та маси насіння з однієї рослини сочевиці(табл. 5.1–5.3).
Досліджено, що за інокуляції насіння Ризогуміном створювались
хороші умови для росту і розвитку рослин сочевиці, а тому маса 1000 насінин
була на 2,6 г вищою в порівнянні з варіантами без інокуляції. А внесення
фосфатмобілізуючих мікроорганізмів позитивно позначилось на формуванні
маси 1000, яка була на 0,4–0,5 г вищою варіантів без застосування даних
препаратів. Причому найменш дієвим агрозаходом було застосування
позакореневого підживлення Альга 600, за якого відхилення маси
1000 насінин до контрольного варіанту складали в середньому 0,1–0,3 г.
В підпункті 5.7 встановлено, що врожайність сочевиці істотно залежить
від застосування досліджуваних факторів. Так, в середньому за роки
досліджень, найбільша врожайність була у варіантах інокуляції препаратом
Ризогумін та застосування фосфатімобілізуючих – Поліміксобактерин +
регулятора росту Альга 600 – 2,03 т/га та інокуляції азот фіксуючими
мікроорганізмами + Азогран Б + Альга 600 – 1,87 т/га. Найменша
врожайність визначена у варіантах без застосування досліджуваних нами
агрозаходів(табл. 5.7). Досліджено, що в за інокуляції насіння Ризогуміном та
внесення Поліміксобактерину або Азограну Б в поєднанні з позакореневим
підживленням Альга 600 вміст сирого протеїну та загального азоту був
найвищим по досліду – 29,2 %(табл. 5.8).
Розділ 6. (стор. 153–163) ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОЧЕВИЦІмає два підрозділи
«Технологія вирощування на дослідних ділянках» та «Економічна та

енергетична оцінка елементів технології вирощуваннясочевиці». За
результатами аналізу (табл. 6.1–6.3) встановлено, що максимальні витрати на
одиницю площі були за інокуляції насіння, позакореневого підживлення
Альга 600 та внесення Поліміксобактерину – 11,95 тис. грн./га та Азограну Б
– 11,94 тис. грн./га. На цих же варіантах було отримано кращі показники
вартості отриманої продукції та мінімальні значення собівартості одиниці
продукції – 5,89 тис. грн./т, та 9,07 тис. грн./т відповідно.
Здобувачкою визначено, що максимальні показники прибутку
отримано на варіанті застосування інокуляції насіння Ризогуміном, внесення
фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на базі Поліміксобактерину та
позакореневого підживлення рослин Альга 600 – 28,64 тис. грн/га, а на
другому місці по ефективності був варіант застосування Ризогуміну,
Азограну Б та Альга 600 – 25,50 тис. грн./га. Досліджено, що найвищий
коефіцієнт енергетичної ефективності вирощування сочевиці 1,74 було
отримано за застосування інокуляції насіння Ризогуміном, внесення
фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на базі Поліміксобактерину та
позакореневого підживлення рослин Альга 600.
Висновки, рекомендації виробництву наведені в дисертаційній
роботі, відповідають результатам досліджень. Висновки є логічним
підсумком дисертаційної роботи, вони випливають із аналізу результатів
досліджень, проведених автором, відповідають на поставленні для вирішення
завдання. Їх вірогідність ґрунтується на обраних методиках проведення
лабораторних і польових дослідів.
В
додатках
наведені
«Акти
впровадження…»
розробок
Слободянюк С. В у виробництво в ТОВ УКРЗЕМКОМ та ТОВ ЗЕМЛЯ
ТОМИЛІВСЬКА.
Повнота викладення основних наукових результатів в
опублікованих працях. Основні положення дисертації висвітлені в 6
наукових працях, з яких дві статті (одна у фаховому виданні України та одна
у закордонному виданні включеному до наукометричної бази Web of Science)
та одна монографія і 3 тези доповідей на науково-практичних конференціях.
Ідентичність змісту анотації та основних положень дисертації.
Аналіз змісту анотації засвідчує її відповідність основним положенням, які
викладено в тексті дисертації. Анотація не містить інформації, яка була б
відсутня в тексті дисертації.
Анотація надана українською та англійською мовами; вона
є узагальненим коротким викладом основного змісту дисертаційного
дослідження, в ній автором стисло окреслені основні результати наукових
досліджень, зазначена наукова новизна та охарактеризоване практичне
значення роботи. Ключові слова, наведені в анотації, відповідають
основному змісту наукової праці, відображають тематику дослідження і
забезпечують тематичний пошук роботи.

Анотація та основний текст дисертаційної роботи оформлено
відповідно до вимог, встановлених МОН України.
Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. У
дисертаційній роботі Слободяк С. В. відсутні порушення академічної
доброчесності. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів
містять посилання на відповідне джерело.
Дискусійні положення та зауваження по роботі. Позитивно
оцінюючи дисертаційну роботу Слободянюк Світлани Володимирівни,
обґрунтованість отриманих результатів і практичне їх значення, слід
висловити певні зауваження та побажання, які слугують підставою для
дискусії:
1.
у вступі відсутні інформація про реєстрацію та назви тем,
програм в межах яких виконувались дослідження (стор. 18–20);
2.
в підрозділі 2.1. (стор. 56–62) Ґрунтово-кліматичні умови
проведення досліджень доцільно навести ГТК або коефіцієнт суттєвості
відхилень метеорологічних факторів, що дозволило б комплексно
охарактеризувати погодні умови кожного окремого року та в подальшому
вплив їх на досліджувані параметри;
3.
в підрозділі 2.2. (стор. 67–70) не наведені виробники
досліджуваних інокулянтів, фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та
регуляторів росту рослин;
4.
потребує пояснення наведені НІР0,05 для яких факторів (А, В, С
чи це для взаємодії факторів);
5.
в підрозділі 3.3. (стор. 89–95) Формування листкової поверхні
залежно від застосування елементів технології вирощування доцільно
навести таблицю з середніми даними (за 2018–2020 рр.) площі листя рослин
сочевиці залежно від досліджуваних варіантів. Так, як потім всі розрахунки
фотосинтетичної активності (ФП, ЧПФ) проведенні за середніми
показниками (табл. 3.12–3.13);
6.
в підрозділі 6.2. Економічна та енергетична оцінка елементів
технології вирощування сочевиці в таблиці 6.2. (стор. 164) для доцільно
навести розрахунок рентабельності;
7.
висновки (стор. 164–168) є занадто деталізованими і об’ємними
(16 шт);
8.
мають місце поодинокі помилки в оформленні тексту та списку
використаної літератури (між цифрами слід використовувати довге тире «−«;
відстань між цифрами та одиницями виміру один символ «23 %»; скорочення
«рр..»). Зустрічаються опечатки та російськомовні терміни (с. 40, 46, 49,
52, 81, 130, 170).

