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Aктyaльнiсть тeми. Cеpед пpoдoBoльчиx кyлЬтyp Ba)кливе знaченн,I

Мaс кBaсoля' y якiй бiлoк oсoбливo цiнний для сПo)кивaння лIoдcькoгo

opгaнiзмy. B дaний чaс кBaсoля пеprBaжнo BирoпIyrTься y дpiбниx сeлянськиx

гoспoдapcTBax. Aкryaльним зaJIи[Ia€TЬся rнтенсифiкaцiя виpoбництвa цiсi

кyльTypи y бiльпrих oбсягaх y кpyпних aГpapних пiдпpиемствax. Cеpед

технoлoгiТ виpoщyвaнrrя квaсoлi' 'oсoбливo невиpirшеним

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

pослин. Aвтop .цисеpтaц11 IIoстaBиЛa зaдaчy Bиp1цIиTи цIo

пpoблеMy' якa пpaктичнo дo циx пip .цyже oбмeженo BиBчaJIaсЬ.

Зв'язок Doбoти з нayкoBими прoгpaMaN{и" ПЛaнаMи. тeMаМи. Hayкoвi

дoслiджeння, якi ЛяГЛи B oсноBy дисepтaцiйнoi poбoти, викoнaнi в Iнститyтi

бioенеpгетиvниx кyЛьTyp i цyкpовиx бypякiв IiAAH нa бaзi БiлoцеpкiвськtЙ

дoслiднo-селекцiйноi сТaнцii BгIpoдoB)к 201lз-2015 poкiв. Poбoтa пoв'язaнa tз

зaBдaнняМ 13'00.04.13.П < У.цoскoнaлити cиcтеМу зaхистy пoсiвiв кyлЬTyp

Лaнoк зеpнo.бypякoBих сiвoзмiн Bi.ц бyp'янiв Зa викopистaння tloBиx

гepбiцидiв ( нoмеp деpжaвнoi pеестpaцii 0113U008009) ГшД нАAH <I-{yкpoвi

бypяки> нa 20|4-2О| 5 poкtв.

Haукoвa нoвизна oтDимaних pезYльтaтiв. B пpoцеоi дocлiд)кенЬ

встaнoвленi нoвiтнi ГeDбoлoгiЧ}ii зaкoнoMipнoстi:

- oсoбливoстi сxoжoстi нaсiннЯ oкpеМих BидiB бyp'янiв в piзних глибинaх

opнoгo шapy;

- динaмiкy чисельнoстi i нaкoпичення Maси oкpeМиx бyp.янiв BпPoдoBж

Bегетaшii квaсoлil



- фopмyвaння листкoвoi пoвеpхнoстi poслин квaсoлi в зaJleжнoстi вiд

пеpебyвaння в пoсiBi бyp,янiв;

- BTpaти ypoжalo

бyp'янaми в piзнi

в зB'язкy з кoнкypеtITI{их взaемoвiднoсин

Пеpioди oнToгeнeзy кyлЬTypи.

Зaпpoпoнoвal{a lloBa сисTеМa Для кoilTpoлloвaння геpбoлoгiчrroi ситyaцii

в пoсiвax квaсoлi. Poзpoбленa opигirrrrльнa теxнoлoгiя виpoш{yBaння квaсoлi: в

гocпoдapсTBax cпецiалiзoвaних нa BиpoбництBo eкoлoгiчнo чистoi 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

ЗaстoсyBallням бaкoвoi сyмirшi Бaзaгpaнa з Пyльсаpoм в нopМax вiДпoвiднo 0,5

i 0,035 л/гa. Кpiм тoгo зaпpoпoнoвaнa €UIЬтеpнaтиBнa теxнoлoгiя виpoщyBaнIiя

жиTa oзиМoгo, якlтЙ фiтoценoтиннo пpигнiuyвaв

МyлЬчa цЬoгo пoПepедникa пpoдoBжyBaЛa

бyp.яни, a в

ефективнo

геpбoлoгivну ситyaцiro. B oбoх спoсoбax виpoщyBaншl

ypoжaйнiсть квaсoлi сyTTrBo не вiдpiзнялaся вiд вapiaнTy' Де пpoBo Дили 4-

кpaтнy pуrнy пpoпoЛкy. PeзyльTaти дoслiджень aпpoбoвaнi в yмoвaх CФГ

<Biтeнкo o.€.> (Киiвськa oбЛ., Кaгapлицький paйoн).

Загaльнa хaрактеpистикa Dобoти. Дисеpтaцiйнa poбoтa Бaжинoi-

Гa;lytпкo н.o. BикЛa.цeнa нa I94 стopiнкaх кoмп'roтеpнoгo Teкстy i

склaдaетЬся вoнa iз встyпy' 6 poздiлiв, виснoвкiв, пpoпoзицiй виpoбництвy,

спискy викopистaниx лiтepaтypниx дxеpел i дo,цaткiв. .(исеpтaцiя включae 32

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 oбrpyнтoвaнa aктyaльнiсть poбoти, сфopмoвaнi МеTa' зaвдaння

i метoДи дoслiд>кень' пoк€}зaнo нayкoBy нoBизнy i пpaктинне знaЧeЕня

oдrp}кaних pезyльтaтiв. Зaдеклapoвaниiа ocoбllcтий вrreсoк здoбyвava в

М1)к кBaсoЛеIo l

кBaсoлl п1сля

пo.цaЛЬшoго

кo}lтpoлюBaTи



пiдгoтoвцi дисepтaцiйнoТ poбoти, пoказaнi aпpoбaцii pезyльтaтiв дoслiджень i

пyблiкaцiй.

B oглядi лiтеpaтypи (poздiл 1) пpoaнaлiзoвaнi бioлoгiчнi oсoбливoстi

квaсoлi звинaйнoi, ii знavення, пoкaзaнi oсoбливoстi зaбyp'янення цiсi

кyльтypи i cистеми зaxисTy ii вiд бyp'янистoi poслиннoстi.

B poздiлi 2 пpиведенi дaнi гpyнтoвo-клiмaтичнi yмoви Пpaвoбepежнoгo

Лiсoстепy УкpaiЪи, зoкpеМa в Бiлoцеpкiвськiй дoслiднo.селекцiйнiй стaнцiТ,

де бyли пpoведенi дoсЛiди. Пoкaзaнa пoгoДa в poки пpoBедення дoслiд>кень

(20|з-20|5 pр.) oписaнi чoTиpи схеМи пoЛЬoвиx дoслiдiв, МеTo.ци oблiкiв i

aнaЛiзiв' технoлoгii виpoп{yBal]ня квaсoлi нa дoслiднoмy пoлi i виpoбництвi.

Пoзитивнo тe' щo ЗдoбyBau тpaдицiйнo для iнс.титyTy BитpиМaлa в 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 prзyлЬTaтaМи eкспepиМентaлЬниМи

мaтepiaлaми. Ha oснoвi бaгaтoвapiaнтнoМy дoсЛiдi' де квaсoЛя пеpебyвaлa B

oкpeмi фaзи вегетaцii paЗoM з буp, янaми piзнoi тpивaлoстi, пpoведенi цiкaвi i

вaжливi нayкoвi pезyлЬTaти. Здoбyвa.r в,ИзНaчИЛa пoтенцiйнy i aктyaльнy

зaбyp'янeнiсть B IIIести фaзaх poзвиткy квaсoлi. Кpiм oблiкiв нисельнoстi,

Maси, Bисoти бyp.янiв пpoвeдений мaсoвий aнаЛiз Bинoс oснoвних елeMeнтiв

мiнеpaльнoгo жиBлеIlня в poзpiзi oкpемих виДiв.

,{pyгa vaстинa poздiлy ПpисBяченa Bпливy тpивaлoстi бyр'янiв в пoсiвi

нa фopмyвaння ypo)кaю квaсoлi. Пoкaзaнa дiя зaбyp'яненoстi нa фopмyвaння

листкoвoТ плoщi кyльтyp i в зв'язкy з циM вiдбyлaся piзнa peaлiзaцiя

фoтосинтетиuнoГo ПoТенцiaлy квaсoлi' Шкoдoчиннiсть бyp'янiв негaтиBIIo

пpoяBилaсЬ не тiлЬки нa ypo)кaйнoстi кyЛЬтyp, aле й нa якiснi пoкaзники iТ

нaсlння l oloМеTpиЧнl пapaМеTpи poсЛини.

B poздiлi 4 oлиcaнi pезyЛЬТaти дoслi.цжeння ефeктивнoстi геpбiцидiв S
_ 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

кollTpoЛювaння бyp'янiв Мo)кЛиBе лишe пpи пoсДнaннi ГpyнтoBoгo пpепapaтy

з пiслясxoдoвими.

Poздiл 5 <<Екoлoгiчнi Метo.ци кoнтрoЛIoBaHня бyp.янiв в пoсiвaх квaсoлi>>

BкЛIoЧaс двa .цoслiди. B oднoмy з них BиBчZUIи систeМи пoслiдoвних

мехaнiчних зpiЗaнь бyp'янiв в мiжpяддяx кyльтypи. B дpyгoмy зarlpoпoнoвaнa

теxнoлoгiя кBaсoля' яка висiвaсться пiсля пoпеpедньoгo зниЩeнoгo пoсiвy

я(иTa oзиМoГo' Зa дoпoМoгolo тoTzlлЬнoгo геpбiцидy Payндaпa.

B зaвеpшaльнoмy 6 poздiлi .цarTЬся екoнoмiчнa Ta еI{еpгeтиЧнa oцiнкa

елeментiв BиpoщyBaння квaсoлi. Пopiвнroroться теxнoлoгii нa oснoвi тpьox

гepбiцидiв Тa aЛЬтеpнaтивнi, Де викopистoвy€тЬся ЛиlЦе oдин екoлoгiннo

бiльrп пpийнятий пpепapaт Paундaп.

Пo сyкyпнoстi пpoведенoгo кoМплексy дoслiдlкень дисеpTalrт зрoбив

Bl.цпoBl.цtl1 BисItoBки 1 peкoMендyвaB ДnЯ

елементiв теxнoлoгiй.

виpoбництBa Bищевкaзaниx

Cписoк Bикopистaниx лiтеpaтypних .цжеpел BклIoЧae 254 пyблiкaцiй. З

них |40 нaдpyкoвaних лaтиницeto' щo свiдuить прo Tе' щo дисеpтaнт дoбpе

oзнaйoмлeний з нayкoвими гryблiкaцiями 3a МeжaМи ближньoгo зapyбiжжя.

.Цoдaтки дисеpтaцii мiстять тpи тaблицi.

Iдентиuнiсть змiстy aвтopeфеpaтy дисepтaцii вiдпoвiдae oсI{oBниМ

пoлoжe}iняМ .цисеpTaцlинot пpaцl.

.цисepтaцlин1и

МeToдиЧниМ

poбoтi

BиМoгaМ

Hayкoвi пoлoя{eннjl сфopмyльoвaнi

цiлкoм oбгpyнтoвaнo, oскiльки Boни BиTpиМaнl

щoдo пpoBедення пoлЬoBиx дoолiдя(ень. Мiсце

пpoBеденtlя нayкoBoi poбoTи в Бiлoцеpкiвськoi дoс.цiднo-сеЛекцiйнiй стaнцii

Iнотитyтy бioенеpгетиuниx кyлЬTyp i цyкpoвих бypякiв в певнiй мipi

pепpезeнTуIoTь гlpиpoднi i aгpoекo.lloгiuнi yМoBи Лiсoстeпy Укpaiни.

Pезyльтaти пoлЬoвиx дocЛiдженЬ дoпoвнeнi кoМплексoM лaбopaтopниx

екorиенДa цl и.



aнaлiзiв' якi .цaли МoжЛиBiсть 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'янистoi poслиннoстi в зoнi Пpaвoбеpех<нoгo Лiсoстепy Укpaiни, Пoкaзaнa

пoтенцiйнa зaбyp,яненiстЬ opнoгo шapy B зoнi, .це пpoведенi дoслi.ц.яtення.

Peзyльтaти визнaчeння схoжoстi нaсiння r вaжЛиBиМ BклaдoМ в 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

нapoстaння кiлькoстi i мaси oкpемиx видiв бyp.янiв.

[ля тeopетиuнoгo i пpaктичнoгo знaчeння е цiнний дoслiд, де пoсiви

квaсoлi пepeбyBaJlи в зaбyp'янeнoмy стaнi 15'з0,45' 60' 75 i 90 дiб i, IIaBIIaки'

y вкaзaнi тepмiни кoли кyЛЬтypa булa звiльнeнa вiд бyp,янiв. Дaнi цьoгo

дocлiДy МoжyTь BсTaнoBити кapдинaJlЬНi Toчки кoякypентHиx взасмoBiднoсиrr

мiж кyльтypoю i бyp'янaми.

Baжливе знaчrння для 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 пoсилaeTЬся нa iнoземнi д)кеpеЛa .цaльньoгo зapyбiжжя. Haвiть в

oстaннi poки дy)ке oбМaлЬ з'яBЛяються вiдпoвiднi публiкaцii в Poсii. B

Укpaiнi дoслiдхtення пo зaсToсyBaнн}o геpбiцидiв нa квaсoлi пpивeденi в

дисеpтaцiйнiй poбoтi ШIкaтyли Ю.М. i Булaвкo (20117),.(o цьoгo питaння я

Мoжy дoдaTи дисеpтaцiйнy poбoтy Caлo o.C., якa бyлa в 2О|2 p. зaхищеЕa B

Хapкoвi.

Baжливий i пеpcпективний нaпpямoк в aгpapнiЙ нayui с пoшyки I{oBиx

eкoлoгiчних теxнoлoгiй BиpoЩyBaI{ня сlЛЬсЬкoгoсПoдapських кyлЬтyp.



Зaпoчaткoвaнi здoбyвavем вiдпoвi,цнi дoслiдження пo виpoщyBaннi квaсoлi

пiсля сфopмoвaнoТ житньoi мyльнi, Мoжyть бyти пpoдoвжeнi i нa iнпrих

кyЛьтуpaх.

Haукoвi poзpoбки Дисеpтaнтa повиннi нaсaмпеpед бyти викopистaннi в

сiльськoгoспoдapських пiдпpисмствax пpи Bиpoщyвaннi квaсoлi. Бaжaнo, щoб

мaтepiали пo Зaстoсyвaннro гepбiцидних пpепapaтiв фipми - виpoбники

хiмiчних зaсoбiB зaxистy poслин' зapесоTpyB€tли в Пеpелiкy пeстицидiв i

aгpoхiМiкaтiв' ,цoзBoлених дo викopисTaння в 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-ДoсЛiдницькoТ poбoти дoстaTньo IIoBI{o oпpиЛюдненi в 9

пyблiкaцiяx. З них oпyблiкoвaнo 4 стaтей y вiтнизняниx фaхoвих жypнaлaх i

oДнy y зapyбiжнoмy фaxoвoмy BиДaнню. fioслiдження дисеpтaцii aпpoбoвaнi

B чoтиpЬoх тезax в мiжнapoдних нayкoBo-пpaктиЧt{иx кoнфepeнЦiях, якi

вiдбyлися в Киевi i Хapкoвi. Bci пyблiкaцii нaписaнi oднooсiбнo aBTopoМ

,цисеpTaцll.

дисepтaцii B цiлoМy нeoбхi.цнo зpoбити .цеякi зayвDкeння.

1) Hемoжливo пoгoдиTися з твеp.цженняM з.цoбyBaчa вiднесення дo нaйбlльшI

пoшиpеtlих видiв бyp'янiв лoбoДи гiбpиднoi i бaгaтoнaсiннoi (с. 32). {o pеui

пoлЬoвy вlднeсенo дo

цих oyp яII1B в дoслlдax ДисеpтaнTa не

2) Пoмилкoвo в тeкстi

.a . .a  t JA  6 . ,  п ,^ '

дисеpтaцii беpезкy

кopeневищниx бyp'янiв (с. 35).

3) Hе вapтo в poздiлi 2 пoвтopяти стoсoвнo 4 дoслiдiв oднaкoвy плoщy i

пoвтopнiсть (c. 56,57). .(oстaтньo НaпИcaTИ.цля всix дoслiдiB зaгzrльнy пЛoщy

36, a oблiкoвy * 25 м2 . Te ж стoсoвнo i 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 нaзBaJIa poбouу piдинy гepбiцидiв сyспензiеro.

Haспpaвдi тi гербiциди, якi викopистoByB€rлисЬ були у Boдниx poзvинaх i

емyльсiях (с.59'60)

6) Чи вapтo aнaлiзyвaти в oкpемi poки piзницi сxoдiв бyp'янiв ? Пo сyтi в

20|3-2015 pp. iх бyлo пpaктичнo oднaкoBo в Meя(aх 101r,2 _ 115,9 rпт/м,. A

якщo aнaлiзyвaTи' To тyТ нaпевнo бу.Цe не Bплив пoгoДи в квiтнi-тpaвнi, a

вiдмiннoстi в зaпaсaх нaоiння в шapi гpyнтy 0-10 см в oкpемi poки.

7) Hезpoзyмiлi в тaблицi 5.5 (c. 151) у вap. 4 ц9 )китo oзиMе Чи квaсoля? Якщo

житo. тo гyсToТа пoсiBy не мoже бути 26,9 штlм2.
, Слiд кoнстaтyBaTи' щo

Bикoнaнa дисepTaцiя e сaмoстiйнoro i зaвeprшeнoro poбoтoro, в якiй oщимaнi

сyттrBl теopeTичнl l експеpиМенTaЛЬнl peзyльTaTи' якl B

BaжЛиBy нapoднoгoспoдapськy l наyкoBy

КotlтpoлIoBaння бyp'янiв в пoсiвaх квaсoлi

пpоблемy,

пpи iнтeнсивнoмy виpoщyвaнi

кyЛьTypи' a тaкoж нa зaсa,цax бioлoгiчнoгo зеМлepoбствa. Здoбyвaч зaовiдчилa

сBoe yМlння aнaлlзyвaTи ЛlTepaтypHl Д}кеpeЛa l МaTеplaли Bлaсних дoсл1д}кень'

пiдгoтoвлeнa дo сaМoстiйнoi rrayкoвoi .цiяльнoотi. Boнa тaкoж пoкaзaJIa сBoIo

Bисoкy пpaцездaтнiсть' Bиxoдячи iз знaчнoго oбcягy дoслiджeнь. ,,{исepтaцiя в

цiлoмy спpaBля€ дoбpе вpaження пo oфopмлeннi.

Зa aктyaльнoстi oбpaнoi TеМи, oбrpyнтoвaнiстro i дoстoвipнoстi

pезyльтaтiB дoолi.цженЬ' виснoвкiв i пpoпoзицiй виpoбництвy, iх нoвизнoro,

IlayкoBoi i пpaктиuнoto знaяимiстю, oбсягoм експеpиМeнTtшЬ}roгo Мaтеpiсlлy

диоеpтaцiйнa poбoтa <Зaбyp'янeнiсть пoсiвiв кBaсoЛi зBичaйтroi (Phaseolus

vulgaris L.) i poзpoбкa систrМи iТ зaxистy B yМoBaх Лiсoстепy Укpaiни>

вiдпoвiдaе виМoгaМ пyнкTy II Пoлoження Miнiстеpствa oсвiти i нayки, якi

сTaBлЯться дo кaндидaTcЬкиx дисеpтaцiй' a iТ aвтop Бarкинa-Гaлyшкo Haтaлiя

оyкyпнoстl

a сaмe

Bиplшили

ефекTиBне

исеpтaцl и liol



oлeксaндpiвнa зaслyгoByе присyДкeншl ii нayкoвoгo стyпeшl кalrдидaтa

сiльськoгoопotapсьKиx l{ayк зa спецiальнiстlо 06.0 l . 1 3 - геpбoлoгiя.

oфiцiйний oпoнrнT:
пpoфeсop кaфeдpи зeмлepoбcтвa
iм. o.M. Мoжeйкa Xapкiвcькoгo
пaцioпaльнoгo a|papнoгo yнiвеpситery'
iм. B.B. fioчrяaeвa, дoкTop сiльськoгocпo-
,цapоЬкID( нayк, пpoфеоop B.C. Зyзa
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