BIДЗиB

oфiцiйнoгo oпoнентa нa дисеpтaцiйнy poбory
Бaясинoi]-Гaлупrкo Haтaлii oлексaндpiвнi
<<Зaбyp'я
ненiсть пoсiвiв квaсoлi звичaйнo[
(Phasеolusvulgаris L.) i pозpoбкa системи iТ
зaхисTy в yмoBax Лiсoстепy Укpа[ни>>,
п peдстaBлerroi нa здoбyття нaукoBoгo стyПеrrя
кaндиДaтa сiльськoгoспoДapських наyк

зa спeцiальнiстro 06.01.13_ геpбoлoгiя
Aктyaльнiсть

тeми. Cеpед пpoдoBoльчиx кyлЬтyp Ba)кливе знaченн,I

Мaс кBaсoля' y якiй бiлoк oсoбливo цiнний для сПo)кивaннялIoдcькoгo
opгaнiзмy.B дaний чaс кBaсoляпеprBaжнoBирoпIyrTьсяy дpiбниx сeлянськиx
гoспoдapcTBax. Aкryaльним зaJIи[Ia€TЬся rнтенсифiкaцiя виpoбництвa цiсi
кyльTypи y бiльпrих oбсягaх y кpyпних aГpapних пiдпpиемствax. Cеpед
елеМентlв

технoлoгiТ виpoщyвaнrrя квaсoлi''oсoбливo

3aJIиItiaeтЬсЯ

невиpirшеним

3aхисТ кyЛьTyp вiд бyp'янiв , Якi oсoблиBo lllкoДoчиннi для

пpoсaпних pослин. Aвтop .цисеpтaц11 IIoстaBиЛa зaдaчy Bиp1цIиTи цIo
пpoблеMy'якa пpaктичнo дo циx пip .цyжеoбмeженo BиBчaJIaсЬ.
Зв'язок Doбoти з нayкoBими

прoгpaMaN{и" ПЛaнаMи. тeMаМи. Hayкoвi

дoслiджeння,якi ЛяГЛиB oсноBy дисepтaцiйнoipoбoти, викoнaнi в Iнститyтi

бioенеpгетиvниxкyЛьTypi цyкpовиx бypякiв IiAAH нa бaзi БiлoцеpкiвськtЙ
дoслiднo-селекцiйноi сТaнцii BгIpoдoB)к201lз-2015poкiв. Poбoтa пoв'язaнa tз
зaBдaнняМ13'00.04.13.П< У.цoскoнaлитиcиcтеМу зaхистy пoсiвiв кyлЬTyp
Лaнoк зеpнo.бypякoBих сiвoзмiн Bi.ц бyp'янiв Зa викopистaння tloBиx

ГшД нАAH <I-{yкpoвi
гepбiцидiв( нoмеpдеpжaвнoipеестpaцii0113U008009)
бypяки>нa 20|4-2О|5 poкtв.
Haукoвa нoвизна oтDимaних pезYльтaтiв. B пpoцеоi дocлiд)кенЬ
встaнoвленi
нoвiтнiГeDбoлoгiЧ}ii
зaкoнoMipнoстi:
- oсoбливoстi сxoжoстi нaсiннЯ oкpеМих BидiB бyp'янiв в piзних глибинaх
opнoгo шapy;
- динaмiкy чисельнoстi i нaкoпичення Maси oкpeМиx бyp.янiв BпPoдoBж
Bегетaшiiквaсoлil

- фopмyвaння листкoвoi пoвеpхнoстi poслин квaсoлi в зaJleжнoстi

вiд

пеpебyвaння
в пoсiBiбyp,янiв;
- BTpaти ypoжalo в зB'язкy з кoнкypеtITI{их взaемoвiднoсин М1)к кBaсoЛеIo l

бyp'янaмив piзнi Пеpioди oнToгeнeзy кyлЬTypи.
Зaпpoпoнoвal{a lloBa сисTеМa Для кoilTpoлloвaння геpбoлoгiчrroi ситyaцii

в пoсiвax квaсoлi.Poзpoбленaopигirrrrльнa
теxнoлoгiявиpoш{yBaння
квaсoлi:в
гocпoдapсTBax
cпецiалiзoвaнихнa BиpoбництBoeкoлoгiчнoчистoi пpoдyкцii.
значення

ЛьTaтlB

pе3ультaтiв. Bстанoвленa oптиМlзoBaнa нopМa Bисiвy квaсoлi 300 тис./гa.
Peкoмендoвaний ефективний спoсiб бopoтьби з буp'янaми шляхoМ ПoеднaннJI

гpyl{ToBoгo гepбiцидy [yал

Гoлд в нopмj

|,6

лlra з пiслясхoдoвим

ЗaстoсyBallнямбaкoвoi сyмirшiБaзaгpaнaз Пyльсаpoм в нopМaxвiДпoвiднo0,5
i 0,035 л/гa. Кpiм тoгo зaпpoпoнoвaнa € U IЬтеpнaтиBнa теxнoлoгiя виpoщyBaнIiя
кBaсoлl п1сля жиTa oзиМoгo, якlтЙ фiтoценoтиннo пpигнiuyвaв бyp.яни,a в

пo.цaЛЬшoго МyлЬчa
кo}lтpoлюBaTи

цЬoгo

пoПepедникa

геpбoлoгivну ситyaцiro. B

пpoдoBжyBaЛa

ефективнo

oбoх спoсoбax виpoщyBaншl

ypoжaйнiсть квaсoлi сyTTrBo не вiдpiзнялaся вiд вapiaнTy' Де пpoBoДили 4кpaтнy pуrнy пpoпoЛкy. PeзyльTaти дoслiджень aпpoбoвaнi в yмoвaх CФГ
<Biтeнкoo.€ . > (Киiвськa oбЛ.,Кaгapлицькийpaйoн).
Загaльнa хaрактеpистикa Dобoти. Дисеpтaцiйнa poбoтa БaжинoiГa;lytпкo н.o.

BикЛa.цeнa нa

I94 стopiнкaх кoмп'roтеpнoгo Teкстy i

склaдaетЬсявoнa iз встyпy' 6 poздiлiв, виснoвкiв, пpoпoзицiй виpoбництвy,
спискy викopистaниxлiтepaтypниxдxеpел i дo,цaткiв..(исеpтaцiявключae32
тaблицi i 9 pисyнкiв. B дисеpтaцilo BклIoченi poзrпиpенi aнoтaцii нa
yкpaiнськiй i aнглiйськiй MoBax' кoжнa з них Мae oбсяг п'ятЬ з пoлoвинoю
стooiнoк.
У встyпi oбrpyнтoвaнaaктyaльнiстьpoбoти, сфopмoвaнiМеTa'зaвдaння
i метoДи дoслiд>кень' пoк€ } зaнo нayкoBy нoBизнy i пpaктинне знaЧeЕня
oдrp}кaних pезyльтaтiв.

Зaдеклapoвaниiа ocoбllcтий

вrreсoк здoбyвava

в

пiдгoтoвцi дисepтaцiйнoТpoбoти, пoказaнi aпpoбaцii pезyльтaтiв дoслiджень i

пyблiкaцiй.
B oглядi лiтеpaтypи (poздiл 1) пpoaнaлiзoвaнi бioлoгiчнi oсoбливoстi
квaсoлi звинaйнoi, ii знavення, пoкaзaнi oсoбливoстi зaбyp'янення цiсi
кyльтypиi cистеми зaxисTyii вiд бyp'янистoipoслиннoстi.
B poздiлi 2 пpиведенi дaнi гpyнтoвo-клiмaтичнi yмoви Пpaвoбepежнoгo

Лiсoстепy УкpaiЪи, зoкpеМaв Бiлoцеpкiвськiйдoслiднo.селекцiйнiйстaнцiТ,
де бyли пpoведенiдoсЛiди.ПoкaзaнaпoгoДa в poки пpoBеденнядoслiд>кень
(20|з-20|5 pр.) oписaнi чoTиpисхеМи пoЛЬoвиxдoслiдiв,МеTo.ци
oблiкiв i
aнaЛiзiв' технoлoгii виpoп{yBal]няквaсoлi нa дoслiднoмy пoлi i виpoбництвi.
Пoзитивнo тe' щo ЗдoбyBauтpaдицiйнo для iнс.титyTyBитpиМaлaв дoолiдaх 4х
кpaTкy пoвтopнiсть. Ha жaль чaсTo B ll{шиx yстaнoвaх iз-зa мaтepiaльнoi
скpyTи в

oстaннi poки

oбмeжyroться в дoслiдrкeнняx 3-х

кpaтнoю

пoBToplllстю.

Poздiл З нaйбiльrп нaсичений prзyлЬTaтaМиeкспepиМентaлЬниМи
мaтepiaлaми.
Ha oснoвi бaгaтoвapiaнтнoМy
B
дoсЛiдi'де квaсoЛяпеpебyвaлa
oкpeмi фaзи вегетaцii paЗoM з буp, янaми piзнoi тpивaлoстi, пpoведенi цiкaвi i
вaжливi нayкoвi pезyлЬTaти. Здoбyвa.r в,ИзНaчИЛaпoтенцiйнy i aктyaльнy
зaбyp'янeнiстьB IIIестифaзaх poзвиткy квaсoлi. Кpiм oблiкiв нисельнoстi,
Maси,Bисoтибyp.янiвпpoвeдениймaсoвийaнаЛiзBинoсoснoвнихелeMeнтiв
мiнеpaльнoгo
жиBлеIlняв poзpiзioкpемихвиДiв.
,{pyгa vaстинa poздiлy ПpисBяченaBпливy тpивaлoстi бyр'янiв в пoсiвi
нa фopмyвaнняypo)кaюквaсoлi.Пoкaзaнaдiя зaбyp'яненoстiнa фopмyвaння

листкoвoТплoщi кyльтyp i в зв'язкy з циM вiдбyлaсяpiзнa peaлiзaцiя
фoтосинтетиuнoГoПoТенцiaлyквaсoлi' Шкoдoчиннiсть бyp'янiв негaтиBIIo
пpoяBилaсЬне тiлЬки нa ypo)кaйнoстiкyЛЬтyp,aле й нa якiснi пoкaзникиiТ
нaсlння l oloМеTpиЧнl пapaМеTpиpoсЛини.

B poздiлi 4 oлиcaнipезyЛЬТaти
ефeктивнoстiгеpбiцидiвS
дoслi.цжeння
_ МеToлaхЛopa,тpiфлypaлiну, iмазaмoксy, iмaзетaпipa,бентaзoн1..Bивченa дiя
геpбiцидiв нa кiлЬкiстЬ i мaсy бyp'янiв,бioметpиvнi пoкaзники'ypo)кaйнlсTЬ

квaсoлl тa як1сTЬ ii нaсiння. ,{исеpтaнт пpийrшoв Дo виснoвкy, щo oкpемi
геpolциди

не

зaoезпеЧytoTЬ

нaJ]е)кнoгo

pезyлЬTaтy

l

еФeкTиBнlсть

кollTpoЛювaннябyp'янiв Мo)кЛиBелишe пpи пoсДнaннi ГpyнтoBoгo пpепapaтy
з пiслясxoдoвими.
Poздiл 5 <<Екoлoгiчнi
Метo.цикoнтрoЛIoBaHня
бyp.янiвв пoсiвaх квaсoлi>>
BкЛIoЧaсдвa .цoслiди. B oднoмy з них BиBчZUIисистeМи пoслiдoвних
мехaнiчнихзpiЗaньбyp'янiв в мiжpяддяxкyльтypи.B дpyгoмy зarlpoпoнoвaнa
теxнoлoгiя кBaсoля' яка висiвaстьсяпiсля пoпеpедньoгoзниЩeнoгoпoсiвy
я(иTa oзиМoГo' Зa дoпoМoгolo тoTzlлЬнoгo геpбiцидy Payндaпa.

B зaвеpшaльнoмy6 poздiлi .цarTЬсяекoнoмiчнa Ta еI{еpгeтиЧнa
oцiнкa
елeментiв BиpoщyBaння квaсoлi. Пopiвнroroться теxнoлoгii нa oснoвi тpьox
гepбiцидiв Тa aЛЬтеpнaтивнi,Де викopистoвy€ т Ься ЛиlЦе oдин екoлoгiннo
бiльrппpийнятийпpепapaтPaундaп.
Пo сyкyпнoстi пpoведенoгoкoМплексy дoслiдlкень дисеpTalrтзрoбив
Bl.цпoBl.цtl1 BисItoBки

1

peкoMендyвaB

ДnЯ

виpoбництBa Bищевкaзaниx

елементiвтеxнoлoгiй.
Cписoк Bикopистaниxлiтеpaтypних.цжеpелBклIoЧae254 пyблiкaцiй. З
них |40 нaдpyкoвaних лaтиницeto' щo свiдuить прo Tе' щo дисеpтaнт дoбpе
oзнaйoмлeнийз нayкoвими гryблiкaцiями3a МeжaМиближньoгo зapyбiжжя.
.Цoдaткидисеpтaцii мiстять тpи тaблицi.
Iдентиuнiсть змiстy aвтopeфеpaтy дисepтaцii вiдпoвiдae oсI{oBниМ
пoлoжe}iняМ .цисеpTaцlинot пpaцl.

екorиенДaцl и.
.цисepтaцlин1и poбoтi цiлкoм
МeToдиЧниМ BиМoгaМ щoдo

Hayкoвi

пoлoя{eннjl сфopмyльoвaнi

oбгpyнтoвaнo, oскiльки
пpoBедення

пoлЬoBиx

Boни

BиTpиМaнl

дoолiдя(ень. Мiсце

пpoBеденtlянayкoBoi poбoTи в Бiлoцеpкiвськoiдoс.цiднo-сеЛекцiйнiй
стaнцii

Iнотитyтy бioенеpгетиuниx кyлЬTyp i цyкpoвих бypякiв в певнiй мipi
pепpезeнTуIoTь
гlpиpoднi i

aгpoекo.lloгiuнiyМoBи Лiсoстeпy Укpaiни.

Pезyльтaти пoлЬoвиx дocЛiдженЬдoпoвнeнi кoМплексoMлaбopaтopниx

aнaлiзiв' якi .цaлиМoжЛиBiсть oбrpyнтyвaTи Irayкoвi пoЛoженн,l' якi лягли в
oснoBy виснoвкiв дисеpтaцiйнoi poбoти i pекoмeндaцiil для виpoбництвa.

floстoвipнiсть

oTpиМaних

експepиМeнтаJlьних

даниx

ПlдтBеp,ц)кeнa

вlдпoBt,цEиМи peзyЛЬтaTaМи стaтистичнoi oбpoбки.

ння. B
дисеpтaцiйнiй

poбoтi

ДеTaJIЬнo вивченi

oсoбливocтi

видoвoгo

склaдy

бyp'янистoipoслиннoстi в зoнi Пpaвoбеpех<нoгo
Лiсoстепy Укpaiни, Пoкaзaнa
пoтенцiйнa зaбyp,яненiстЬ opнoгo шapy B зoнi, .це пpoведенi дoслi.ц.яtення.
Peзyльтaтивизнaчeннясхoжoстi нaсiння r вaжЛиBиМBклaдoМв гepбoлoгiннy
нayкy. Bисвiтлeнi oснoвнi ви.ци бyp'янiв, якi нaйбiльtл зacмivytoть пoсiви
квaсoлi звиuaйноi, це пеpшe зa Bcе лoб.oдa бiлa' щиpиця звиuaйнa,
незaбyтниця дpiбнoквiткoвa, миrпiй сизий, плoскyхa звичaйнa, пopтyлaк
гopoднiй' гpицики звиuaйнi, пaолiн .ropний. .{ётaльнo вивЧeнa динaмiкa
нapoстaннякiлькoстi i мaси oкpемиxвидiв бyp.янiв.
[ля тeopетиuнoгoi пpaктичнoгoзнaчeння е цiнний дoслiд, де пoсiви
квaсoлi пepeбyBaJlив зaбyp'янeнoмyстaнi 15'з0,45' 60' 75 i 90 дiб i, IIaBIIaки'

y вкaзaнiтepмiни кoли кyЛЬтypaбулa звiльнeнaвiд бyp,янiв.Дaнi цьoгo
дocлiДy МoжyTь BсTaнoBити кapдинaJlЬНiToчки кoякypентHиx взасмoBiднoсиrr

мiж кyльтypoюi бyp'янaми.
Baжливезнaчrннядля виpoбницr.вa
i нayки с дoслiд Бaжинoi.-Галyrлкo
H.o. пo хiмivнoмy зaxистy квaсoлi вiд бyp'янiв,BрaхoByIoЧи
Tе' щo дуже Мaлo
iнфopмaцii пo цЬoМy пиTaннIo. Aвтop .Цисеpтaцii в oгrшдi лiтеpaтypи в
oснoBlloМy пoсилaeTЬсянa iнoземнi д)кеpеЛa.цaльньoгoзapyбiжжя. Haвiть в
oстaннi poки дy)ке oбМaлЬ з'яBЛяються вiдпoвiднi публiкaцii в Poсii. B
Укpaiнi дoслiдхtення пo зaсToсyBaнн}oгеpбiцидiв нa квaсoлi пpивeденi в
дисеpтaцiйнiйpoбoтi ШIкaтyлиЮ.М. i Булaвкo (20117),.(oцьoгo питaння я
Мoжy дoдaTидисеpтaцiйнypoбoтy Caлo o.C., якa бyлa в 2О|2 p. зaхищеЕaB
Хapкoвi.
Baжливий i пеpcпективнийнaпpямoкв aгpapнiЙнayui с пoшyки I{oBиx
eкoлoгiчних теxнoлoгiй BиpoЩyBaI{нясlЛЬсЬкoгoсПoдapськихкyлЬтyp.

Зaпoчaткoвaнi здoбyвavем вiдпoвi,цнi дoслiдження пo виpoщyBaннi квaсoлi
пiсля сфopмoвaнoТ житньoi мyльнi, Мoжyть бyти пpoдoвжeнi i нa iнпrих
кyЛьтуpaх.
Haукoвi poзpoбки Дисеpтaнтaповиннi нaсaмпеpед бyти викopистaннi в
сiльськoгoспoдapських пiдпpисмствax пpи Bиpoщyвaннi квaсoлi. Бaжaнo, щoб
мaтepiали пo Зaстoсyвaннro гepбiцидних пpепapaтiв фipми - виpoбники
хiмiчних зaсoбiB зaxистy poслин' зapесоTpyB€ t лив Пеpелiкy пeстицидiв i
aгpoхiМiкaтiв',цoзBoлених
дo викopисTaнняв УкpaiЪi.
Pяд пoлoжeнь дисеpтaцii МoжyтЬ бyти вклaдoм y фopмyroнy нинi
геpбoлoгi.rнy нayкy. Peзyльтaти дoслiджeнь нaйдyть мiсце в нaBч€rлЬнoМy
пpoцесi yчбoBих aгрapних зaкЛaДaх.

Pезyльтaти нayкoBo-ДoсЛiдницькoТpoбoти дoстaTньo IIoBI{ooпpиЛюдненi в 9
пyблiкaцiяx.З них oпyблiкoвaнo4 стaтей y вiтнизняниxфaхoвих жypнaлaхi

oДнyy зapyбiжнoмyфaxoвoмyBиДaнню.fioслiдженнядисеpтaцiiaпpoбoвaнi
B чoтиpЬoх тезax в мiжнapoдних нayкoBo-пpaктиЧt{иxкoнфepeнЦiях,якi
вiдбyлися в Киевi i Хapкoвi. Bci пyблiкaцii нaписaнi oднooсiбнo aBTopoМ
,цисеpTaцll.

дисepтaцii B цiлoМy нeoбхi.цнoзpoбити .цеякiзayвDкeння.
1) Hемoжливo пoгoдиTися з твеp.цженняM з.цoбyBaчa вiднесення дo нaйбlльшI

пoшиpеtlихвидiв бyp'янiв лoбoДи гiбpиднoi i бaгaтoнaсiннoi(с. 32). {o pеui
.a..a
JA
цих oyp яII1Bв дoслlдax ДисеpтaнTa tне

2)

Пoмилкoвo в

6.,

п,^'

тeкстi дисеpтaцii беpезкy пoлЬoвy

вlднeсенo

дo

кopeневищниxбyp'янiв (с. 35).
3) Hе вapтo в poздiлi 2 пoвтopяти стoсoвнo 4 дoслiдiв oднaкoвy плoщy i
пoвтopнiсть (c. 56,57). .(oстaтньo НaпИcaTИ.цлявсix дoслiдiB зaгzrльнyпЛoщy
36, a oблiкoвy* 25 м2. Te ж стoсoвнoi пoвтopнoстi.

4) Бaжaнo бyлo б BкaзaTи в текстi дисеpтaцii Метoдикy вiдбopy гpyнтoвиХ
зpaзкiв дJIЯ визнaчення пoтенцiйнoi зaбyp'яненoстi opнoгo шepy: сTpoк
вiдбopy,числo тoчoк Biдбopy,знapяДдя.цлЯ
цьoгo (c.57).
5) Злoбyвauкa ПoМиЛкoвo нaзBaJIapoбouу piдинy гepбiцидiв сyспензiеro.
Haспpaвдi тi гербiциди, якi викopистoByB€rлисЬ були у Boдниx poзvинaх i

емyльсiях(с.59'60)
6) Чи вapтoaнaлiзyвaтив oкpемi poки piзницi сxoдiв бyp'янiв? Пo сyтi в
20|3-2015 pp. iх бyлo пpaктичнo oднaкoBoв Meя(aх 101r,2_ 115,9 rпт/м,.A
якщo aнaлiзyвaTи'To тyТ нaпевнo бу.Цeне Bплив пoгoДи в квiтнi-тpaвнi,a
вiдмiннoстiв зaпaсaхнaоiнняв шapi гpyнтy 0-10 см в oкpемi poки.
7) Hезpoзyмiлiв тaблицi 5.5 (c. 151)у вap.4 ц9 )китooзиMеЧи квaсoля?Якщo
житo.тo гyсToТапoсiBy не мoже бути 26,9 штlм2.
исеpтaцl

,

и liol

Слiд кoнстaтyBaTи' щo

Bикoнaнa дисepTaцiя e сaмoстiйнoro i зaвeprшeнoropoбoтoro, в якiй oщимaнi
сyттrBl теopeTичнl l експеpиМенTaЛЬнlpeзyльTaTи'якl B оyкyпнoстl Bиplшили
BaжЛиBy нapoднoгoспoдapськy l
КotlтpoлIoBaння бyp'янiв

наyкoBy

пpоблемy,a сaмe

ефекTиBне

в пoсiвaх квaсoлi пpи iнтeнсивнoмy виpoщyвaнi

кyЛьTypи'a тaкoж нa зaсa,цaxбioлoгiчнoгo зеМлepoбствa.Здoбyвaч зaовiдчилa
сBoe yМlння aнaлlзyвaTи ЛlTepaтypHl Д}кеpeЛal МaTеplaли Bлaсних дoсл1д}кень'

пiдгoтoвлeнa дo сaМoстiйнoi rrayкoвoi .цiяльнoотi.Boнa тaкoж пoкaзaJIaсBoIo
Bисoкy пpaцездaтнiсть' Bиxoдячи iз знaчнoго oбcягy дoслiджeнь. ,,{исepтaцiяв
цiлoмy спpaBля€ дoбpе вpaженняпo oфopмлeннi.
Зa aктyaльнoстi oбpaнoi TеМи, oбrpyнтoвaнiстro i

дoстoвipнoстi

pезyльтaтiBдoолi.цженЬ'виснoвкiв i пpoпoзицiй виpoбництвy,iх нoвизнoro,
IlayкoBoi i пpaктиuнoto знaяимiстю, oбсягoм експеpиМeнTtшЬ}roгo
Мaтеpiсlлy
диоеpтaцiйнapoбoтa <Зaбyp'янeнiстьпoсiвiв кBaсoЛi зBичaйтroi(Phaseolus
vulgaris L.) i poзpoбкa систrМи iТ зaxистy B yМoBaх Лiсoстепy Укpaiни>

вiдпoвiдaевиМoгaМпyнкTy II ПoлoженняMiнiстеpствaoсвiти i нayки, якi
сTaBлЯться
Haтaлiя
дo кaндидaTcЬкиx
дисеpтaцiй'a iТ aвтopБarкинa-Гaлyшкo

oлeксaндpiвнa зaслyгoByе присyДкeншl ii нayкoвoгo стyпeшl кalrдидaтa
сiльськoгoопotapсьKиxl{ayк зa спецiальнiстlо 06.0l . 13 - геpбoлoгiя.

oфiцiйний oпoнrнT:
пpoфeсopкaфeдpизeмлepoбcтвa
iм. o.M. МoжeйкaXapкiвcькoгo
пaцioпaльнoгoa|papнoгoyнiвеpситery'
iм. B.B. fioчrяaeвa,дoкTopсiльськoгocпoнayк,пpoфеоop
,цapоЬкID(
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B.C. Зyзa

