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Цикорій коренеплідний – цінна малопоширена рослина, важлива у 

харчовому, технічному, лікарському відношенні. Досліджень із рослиною 

недостатньо, не дивлячись на її цінність за вмістом інуліну, фруктового 

цукру, білків, жирів, вітамінів та мінеральних елементів. З продуктів 

переробки цикорію створено понад 40 лікарських препаратів. Тому, 

створення вихідного матеріалу для селекції, нових генотипів із підвищеною 

якісною характеристикою, дослідження із технологій отримання 

високоякісного насіння важливі, необхідні та актуальні. 

Дослідження за темою дисертації здійснювались відповідно до 

державної науково технічної програми «Цукрові буряки» в 2011 – 2015 рр. 

(номер державної реєстрації 0111U005400 та науково – технічної програми 

«Біоенергетичні культури», 2011 – 2015 рр., № 0116U003207). 

Наукова новизна проведених досліджень полягає у встановленні 

особливостей росту і розвитку цикорію коренеплідного, закономірностей 

формування урожаю якісного насіння, залежно від елементів технології: 

краплинного зрошення, розміщення рослин, застосованого живлення, 

формування рослин насінника, збереження коренеплодів, підготовки насіння. 

Визначено обсяги краплинного зрошення та доз удобрення. Вивчено напрями 

доборів генотипів з підвищеною урожайністю коренеплодів та вмістом 

інуліну, удосконалено технологію збереження маточних коренеплодів та 

технологію доробки насіння. 

Практичне значення результатів досліджень втілено в розроблення 

елементів технології вирощування насіння цикорію коренеплідного та 

створення нового сорту Софіївський 7. 

Розробки здобувача пройшли апробацію у наукових установах та 

університетах. 

Дисертаційна робота викладена на 357 сторінках комп’ютерного 

тексту, містить 54 таблиці, 56 рисунків, включаючи вступ, 9 розділів, 

висновки, рекомендації селекційній практиці, 13 додатків. Список 

використаних джерел нараховує 439 найменувань, з яких 57 – латиницею. 

Перший розділ дисертації висвітлює сучасний стан досліджень із 

насінництва цикорію коренеплідного, в яких затронуто питання росту, 



розвитку рослини, процесів проростання та схожості, особливості зберігання 

коренеплодів і доробки насіння, обґрунтовано напрями дисертаційних 

досліджень. 

В другому розділі проаналізовано програму та методики досліджень, 

ґрунтово-кліматичні та технологічні умови проведення досліджень. 

Відмічено відповідність умов для проведення запланованих досліджень. 

Результати досліджень, наведених у третьому розділі висвітлюють 

проявлення ознаки продуктивності у вихідному матеріалі цикорію 

коренеплідного, його фотосинтетичну активність, якісні ознаки зразків та 

кореляційні зв’язки поміж бажаними ознаками. Досліджено елементи 

продуктивності нового сорту Софіївський 7. 

Дослідження четвертого розділу направлені на вивчення елементів 

технології, що впливають на формування насіння цикорію коренеплідного. 

Досліджено процеси росту і розвитку насіння цикорію коренеплідного, 

приживлюваність коренеплодів, густота розміщення рослин, інтенсивність 

квіткоутворення та формування чоловічого гаметофіту, формування 

насінника, регулювання процесів цвітіння, продуктивність насінників та 

якість насіння. 

В п’ятому розділі висвітлено питання впливу мінерального живлення 

та краплинного зрошення на урожай та якість насіння. Краплинне зрошення 

підвищувало відсоток підживлюваності коренеплодів та збільшувало 

кількість пагонів першого і другого порядків. Найкращій ефект досягався при 

внесенні N45K70 на фоні краплинного зрошення при вологості ґрунту 60 % до 

фази цвітіння та 80 % - в період «цвітіння – достигання насіння». При цьому 

зростала енергія проростання і схожість. Збільшувалась маса 1000 насінин. 

Процеси, що проходять при збереженні маточних коренеплодів 

охарактеризовано в шостому розділі. Висвітлено вплив на збереженість 

генотипу цикорію та умов зберігання, досліджено зміну хімічного складу 

коренеплодів в процесі зберігання. 

Доказано, що краще зберігаються коренеплоди в поліетиленових 

мішках у холодильних камерах. Збереженість їх становила 96,0 – 97,1 %. 

Найкраще зберігались коренеплоди середнього розміру та видовженої 

форми. При зберіганні вміст інуліну не зменшувався. Показано ступінь 

варіювання ознак сухої речовини, відновлювальних цукрів, полісахариду 

інуліну. 

У сьомому розділі приведено дослідження із вивчення біологічної 

урожайності цикорію коренеплідного, процесів осипання насіння та якості 

його. Показано вплив елементів технології на втрати насіння, якість його в 

богарних умовах та умовах крапельного зрошення. Доказано, що осипання 



насіння відбувалося в період скошування насінників. Менше насіння 

осипалося після застосування чеканки та при крапельному зрошенні. 

Шляхи покращення посівних властивостей насіння за рахунок його 

передпосівної підготовки показано у восьмому розділі. Досліджено зміну 

якості насіння залежно від режимів сортування та обсягів дражувальної 

оболонки. Режим сортування суттєво підвищував енергію проростання 

насіння та його схожість. Оптимальним режимом виявився при швидкості 

повітря в аеродинамічній колонці 4,6 м/с, який, покращував посівні якості 

насіння на 4 %. Покращувалась також маса 1000 насінин. Дражування 

забезпечувало вирівняність насіння до 87,2 %, та підвищувало схожість. 

Обсяги оболонки становили 100 %. Збільшення маси дражувальної оболонки 

погіршувало посівні якості насіння. 

В розділі дев’ять наведено дані економічної ефективності розроблених 

елементів технології вирощування високоякісного насіння цикорію 

коренеплідного. Застосування схем садіння призводило до отримання річного 

економічного ефекту в обсязі 6744,7 грн./га. Застосування краплинного 

зрошення збільшувало цей показник до 11488,6 грн./га. 

В кожному із розділів приведено резюмуючі проміжні висновки, що 

дало змогу сформувати основні висновки, показати наукову і практичну 

цінність проведених досліджень і зробити рекомендації селекційній практиці 

і виробництву. 

У дисертації наведено перелік використаних джерел, згідно існуючих 

вимог і необхідні додатки. 

Наукові положення, винесені на захист обґрунтовані і мають наукову і 

практичну цінність. Висновки та рекомендації за темою досліджень 

актуальні, вагомі, науково доказані, відповідають меті досліджень і є 

суттєвим внеском в процеси, що забезпечують виробництво якісного насіння 

цикорію коренеплідного. 

Результати досліджень всебічно висвітлено у наукових працях 

здобувача, зміст дисертації відповідає встановленим вимогам ДАК п. 10. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. Отримані 

результати використовуються в дослідженнях наукових установ за напрямом. 

Таким чином, дисертантом розроблено методологічні основи 

отримання високоякісного насіння цикорію коренеплідного, складовими 

частинами якого є:  

- моніторинг вихідного селекційного матеріалу за важливими ознаками; 

- вивчення процесів формування насіння залежно від розроблених 

елементів технології; 



- встановлення впливу мінерального живлення і краплинного зрошення 

на урожай і якість насіння; 

- дослідження процесів збереженості коренеплодів; 

- оцінка процесів осипання насіння;  

- шляхи покращення посівної якості насіння передпосівною 

підготовкою. 

Застосування названих підходів дозволили отримувати необхідні 

обсяги високоякісного насіння цикорію коренеплідного. 

Поряд із визнанням наукових і практичних досягнень досліджень із 

отримання високоякісного насіння цикорію коренеплідного необхідно 

зробити наступні зауваження: 

1. Роль чеканки при краплинному зрошенні мінімальна. То чи варто її 

рекомендувати? (стор. 127). 

2. Не дано обґрунтувань до тези: зростає урожайність насіння цикорію 

коренеплідного – зростає його якість (стор. 152). 

3. Форма коренеплоду не впливала на їх збереженість (стор. 185). Це 

відомо із логіки аналізу. Це і довів здобувач. Можливо і не потрібно було 

здійснювати дані дослідження? (стор. 185). 

4. Фактично сортування не покращувало якість насіння цикорію 

коренеплідного. Воно лише зменшувало обсяги неякісного насіння. 

Очевидно, так і необхідно трактувати проведені дослідження (стор. 227). 

5. Багато посилань на дослідження із цукровими буряками (стор. 216, 

227, 230 та інші). Бажано б проаналізувати дослідження із інших культур. 

6. Виділено кращі зразки (стор. 94, 104, 108, 197). Бажано б було 

назвати їх та подати характеристики бажаних ознак. 

7. В ряді місць тексту подано коефіцієнти кореляції без похибок їх 

(стор. 92, 106, 114, 150). 

8. В ряді таблиць, де приведено економічний аналіз відмічено 

повторення одних і тих же даних (табл. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6). На наш погляд 

кількість їх можна було б зменшити. 

9. В тексті дисертації зустрічаються редакційні погрішності (стор. 25, 

27, 30 і т.д.), механічні помилки (стор.186,187). 

10. Зустрічаються не наукові терміни, наприклад: погано зберігаються 

9стор.185); хорошо зберігаються (стор. 188), хороша ізоляція (стор.196) та 

інші. 

11. При обговоренні результатів досліджень бажано було б вживати 

дієслова в минулому часі. Наприклад: впливає – впливала, формується – 

формувалася (стор. 122, 145, 158, 178 та інші). 



Незважаючи на значні зауваження, здобувачу вдалося сформувати 

основні елементи технології вирощування якісного насіння цикорію 

коренеплідного, що матиме позитивний вплив на розвиток напрямів 

використання цінної малопоширеної культури. 

За вирішення наукової і виробничої проблеми забезпечення високої 

врожайності та якості насіння цикорію коренеплідного, дослідження росту і 

розвитку рослин, елементів технології вирощування, збереженості та 

доробки насіння, вивчення процесів цвітіння та зав’язування, живлення та 

зрошування, оцінку вихідного селекційного матеріалу, встановлення 

напрямів доборів цінних генотипів, створення нового сорту Миколайко 

Валерій Павлович заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – селекція і 

насінництво. 

 

 
 

 

 


