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Актуальність обраної теми. Сьогодні у світі здоров'я кожної людини ці-
нується понад усе, тому натуральні продукти харчування є основою для збере-
ження здоров'я та життя. Біологізація технології вирощування сільськогоспо-
дарської продукції і картоплі, як „другого хліба", зокрема, передбачає вирощу-
вання її на незабруднених ґрунтах, без умісту у своєму складі хімічних речовин 
та домішок, проходження попередньої перевірки на органічність і мати екологі-
чне маркування. Тому, загалом зрозумілим є той факт, що проблема якості про-
дуктів органічного виробництва є актуальною в усьому світі. Тому класичне біо-
логічне землеробство у загальній структурі може складати не більше 10% - інакше 
людству загрожує голод. 

Екологічне землеробство в Україні на шляху розвитку. Традиційні (інтен-
сивні) технології вирощування сільськогосподарських культур негативно вплива-
ють на якість вирощеної продукції та стан довкілля і не можуть сприяти вирощу-
ванню органічної продукції. Екологізації сприяє також наукове дослідження здо-
бувана, яким передбачено вивчення різних систем біологізації землеробства у те-
хнології вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні з використанням: 
гною, побічної продукції сільськогосподарських культур, сидерату, біологічного 
азоту та різних їх поєднань для удосконалення технології вирощування картоплі 
сорту Беллароза на ясно-сірому лісовому грунті Правобережного Полісся. Дос-
лідження зазначеної проблеми є однією з актуальних не тільки для умов Право-
бережного Полісся, але має наукове і практичне значення для господарств інших 
грунтово-кліматичних зон. 

Мета та завдання роботи. Метою дослідження було - дослідити і обґру-
нтувати елементи біологізації технології вирощування картоплі у короткорота-
ційній сівозміні за різних систем удобрення на ясно-сірому лісовому ґрунті Пра-
вобережного Полісся, що спрямовані на отримання екологічно безпечної проду-
кції, поліпшення і охорони родючості ґрунту, підвищення його екологічної стій-
кості, а також здійснити комплексну оцінку агроекологічного стану ґрунту та 
його впливу на врожай картоплі. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: 
- теоретично обґрунтувати застосування елементів біологізації технології 

вирощування картоплі; 
- дослідити можливі шляхи поліпшення і охорони родючості ґрунтового по-

криву унаслідок біологізації технології вирощування картоплі; 
- мінімізувати надходження шкідливих елементів унаслідок збільшення в 

системі удобрення частки елементів органогенного походження над елеме-
нтами техногенного походження; — у ИГ^^П^ІШЛ, UOIlinUOnLMU 
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- встановити оптимальне співвідношення органічних та помірних норм мі-
неральних добрив у технології вирощування картоплі; 

- визначити мікробний ценоз ґрунту та особливості його функціонування; 
- дослідити біологічну активність ґрунту за різних систем удобрення; 
- визначити фітотоксичність ґрунту за різних систем удобрення; 
- визначити викиди парникових газів залежно від системи удобрення; 
- визначити динаміку щільності складення та вологості ґрунту за різних си-

стем удобрення картоплі в короткоротаційній сівозміні; 
- вивчити вплив окремого та сумісного застосування органічних і мінераль-

них добрив на кислотність, поживний режим та уміст гумусу в ґрунті; 
- встановити вплив дослідних агротехнологічних факторів на ріст й розви-

ток рослин, формування врожаю та якість бульб картоплі; 
- дати економічну і біоенергетичну оцінку застосуванню добрив у технології 

вирощування картоплі. 
Об'єкт дослідження — процеси зміни родючості та біологічного стану 

ясно-сірого лісового ґрунту залежно від застосування різних поєднань органіч-
них і мінеральних добрив, динаміка формування врожаю і якість бульб картоплі 
в короткоротаційній сівозміні. 

Предмет дослідження - біологічний стан та родючість ґрунту, ріст й роз-
виток рослин картоплі, врожайність бульб картоплі, якість врожаю, економічна 
і біоенергетична ефективність технології вирощування картоплі за різних агрое-
кологічних систем удобрення. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі 
методи: польовий - для реєстрації фенологічних фаз росту й розвитку рослин, 
виявлення вірогідної різниці впливу систем удобрення на родючість, біологічну 
активність ґрунту та продуктивність агроценозу між варіантами досліду; кількі-
сно-ваговий - для визначення забур'яненості, врожайності та елементів її струк-
тури, вологості ґрунту; лабораторний - визначення рН, умісту гумусу, елементів 
живлення, мікробного ценозу ґрунту, якості сільськогосподарської продукції; 
математично-статистичний - для оцінки вірогідності одержаних результатів 
дослідження; розрахунково-порівняльний - для оцінки економічної та енергетич-
ної ефективності дослідних факторів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертантка розробила нові, 
спрямовані на розв'язання проблеми управління продуційними процесами біо-
логізації технології вирощування картоплі та раціонального використання місце-
вих ресурсів добрив, наукових положень, а саме: уперше в умовах Правобереж-
ного Полісся України виконано дослідження з вивчення різних систем удобрення 
у технології вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні з використан-
ням: гною, побічної продукції сільськогосподарських культур, сидерату, біоло-
гічного азоту (симбіотична азотфіксація) та різних їх поєднань; 

- на основі виконаного дослідження вивчено і розроблено принципи біоло-
гізації землеробства в умовах Правобережного Полісся України за енерго-
та ресурсоощадної технології вирощування картоплі в короткоротаційній 
сівозміні; 



- системи удобрення розраховано балансовим методом - за різних співвід-
ношень мінеральних та органічних добрив до ґрунту надходить однакова 
кількість елементів живлення; 

- отримано результати дослідження біологічного контролю (загортання со-
ломи конюшини та зернових культур після обмолочування їх на насіння) 
за мінімізованого обробітку ґрунту під культури сівозміни; 

- унаслідок узагальнення теоретичних і експериментальних даних для умов 
Полісся розраховано параметри викидів парникових газів залежно від сис-
теми удобрення картоплі. 
У рамках дослідження удосконалено елементи біологізації технології ви-

рощування картоплі в короткоротаційній сівозміні за різних систем удобрення в 
умовах Полісся України, а також набули подальшого розвитку: 

- дослідження процесів екологічної стійкості ґрунту за різних систем удоб-
рення картоплі в короткоротаційній сівозміні Правобережного Полісся; 

- управління процесами формування високої врожайності і технологічних 
показників якості бульб; 

- здійснено агроекологічну оцінку різних систем удобрення картоплі і вста-
новлено можливий негативний ефект від їх застосування, що уможливлює 
корегування у процесі їх впровадження у сільськогосподарське виробниц-
тво. 

Зв'язок роботи з науковими програмами і темами. Дисертаційна робота 
є складовою частиною фундаментальних і прикладних досліджень колективу аг-
рономічного факультету Житомирського національного агроекологічного уніве-
рситету. Дослідження виконано у стаціонарному досліді, закладеному 2010 року 
на дослідному полі кафедри ґрунтознавства і землеробства (с. В. Горбаші Чер-
няхівського району), продовж 2012-2014 pp. відповідно до НДП ЖНАЕУ „Роз-
робка та оцінка елементів біологізації в системі землеробства в умовах Полісся" 
(номер державної реєстрації 0112U000338). 

Особистий внесок здобувана полягає у здійсненні інформаційного по-
шуку, узагальнення наукових даних авторів вітчизняної та іноземної літератури. 
За безпосередньої участі автора розроблено схему досліду, виконано польові і 
лабораторні дослідження, експериментальні дані систематизовано, опрацьовано 
і узагальнено, статистично опрацьовано та сформульовано основні положення 
дисертаційної роботи, підготовано друковані праці за темою дисертації, сформу-
льовано науково обґрунтовані висновки і рекомендації виробництву, здійснено 
виробничу перевірку та науковий супровід впровадження розробки у виробниц-
тво, що підтверджено документально, оформлено дисертаційну роботу. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані наукові резуль-
тати мають важливе наукове і практичне значення, яке полягає в оптимізації 
умов живлення агроценозу картоплі за умов біологізації технології вирощування 
культури в умовах Правобережного Полісся на засадах раціонального природо-
користування. 



Отримані результати використано та впроваджено в умовах фермерського 
господарства «Сонячний пагорб» та селянсько-фермерського господарства «Ста-
врів» Житомирського району Житомирської області загальною площею 50,6 га. 

Матеріали дисертаційної роботи, присвячені отриманню екологічно чистої 
продукції бульб картоплі і розширеному відтворенню родючості ґрунту, а також 
збереженню навколишнього природного середовища та зменшенню техноген-
ного навантаження на агросферу знайшли своє відображення у науковій і навча-
льній роботі Житомирського національного агроекологічного університету. Зок-
рема, у лекційних курсах навчальних дисциплін „Органічне та біодинамічне зе-
млеробство», „Органічне землеробство та сертифікація продукції"", „Екологія 
ґрунту", „Використання добрив в органічному виробництві", „Агрохімія", під 
час проведення лабораторно-практичних занять за вказаними дисциплінами, а 
також для надання практичних порад виробничникам. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, виснов-
ків і рекомендацій виробництву, сформульованих у дисертації, наукова но-
визна досліджень. Ознайомлення з дисертаційною роботою дає підстави ствер-
джувати, що вона побудована логічно, її структура розкриває авторську наукову 
ідею. Отримані дисертантом теоретичні та практичні результати свідчать про до-
сягнення поставленої мети. Викладені в ній наукові положення, висновки і реко-
мендації є обґрунтованими, достовірними і мають наукову новизну. Достовір-
ність отриманих результатів підтверджена даними математичного аналізу. 

Дисертаційна робота характеризується самостійністю, чіткістю і обґрунто-
ваністю сформульованих висновків, пропозицій та рекомендацій виробництву. 

Основні наукові положення, що винесено на захист, обґрунтовані і відпо-
відають сформульованій меті та завданням дослідження. Визначені автором 
об'єкт і предмет дослідження повною мірою відображені в структурі дисертації 
та її основному змісті. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в опу-
блікованих працях. Результати наукових дисертаційних досліджень, які покла-
дено в основу її написання, повною мірою відображено у 15 наукових працях, з 
яких: 1 стаття у наукових фахових виданнях України, внесених до міжнародних 
наукометричних баз даних, 4 статті у наукових фахових виданнях України, 1 
стаття у науковому виданні іншої держави, 9 матеріалів тез та доповідей у збір-
никах міжнародних і всеукраїнських конференцій. 

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи. Дисертацію викладено 
українською мовою на 246 сторінках комп'ютерного тексту, ілюстрована 37 таб-
лицями і 22 рисунками, включає анотацію, вступ, чотири розділи, висновки, про-
позиції виробництву, список використаних джерел (255 найменувань, у тому чи-
слі 23 латиницею) та 33 додатки. 

У вступі визначено наукову і теоретичну проблеми, обґрунтовано акту-
альність вибраної теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і завдання до-
слідження, наведено відомості про зв'язок роботи з науковими програмами і те-
матиками, вказані методи, об'єкт та предмет дослідження, визначено наукову но-



визну одержаних результатів та їх практичне значення. Вказано особистий вне-
сок здобувана, відомості про апробацію отриманих результатів, наведено перелік 
публікацій, структуру і обсяг дисертації. 

У першому розділі „ Елементи біологізації землеробства в технології ви-
рощування картоплі" (огляд літературних джерел), який викладено на 41 сторі-
нці у 7-й підрозділах (С. 24-65) проаналізовано результати досліджень вітчизня-
них та іноземних учених, присвячених проблемам біологізації технологій виро-
щування сільськогосподарських культур у короткоротаційних сівозмінах сучас-
ного землеробства. Значно уваги надано вивченню різних систем біологізації зе-
млеробства у технології вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні з 
використанням: гною, побічної продукції сільськогосподарських культур, сиде-
рату, біологічного азоту (симбіотична азотфіксація) та різних їх поєднань; впли-
вові альтернативних систем удобрення на агроекологічний стан ґрунту, його бі-
ологічну активність, фітосанітарний стан агроценозу, нагромадження і емісію 
парникових газів. На основі аналізу визначено актуальні, недостатньо розв'язані 
завдання із зазначеної проблеми та обґрунтовано вибір теми дисертації. На заве-
ршення розділу зроблено висновки. 

У другому розділі „Умови та методика виконання дослідження", який 
складається із 5-й підрозділів і займає 18 сторінок (С. 66-84) автор наводить де-
тальний аналіз місця виконання дослідження, агрохімічних властивостей ґрунто-
вого покриву дослідної ділянки. Також, детально проаналізовано погодні умови 
за період вегетації картоплі сорту Беллароза у роки дослідження. Виявлено 
кращі за гідротермічними умовами роки дослідження. Вказано, що гідротермічні 
умови є задовільними для росту, розвитку та формування врожаю бульб карто-
плі. Наведено схему польового досліду, агротехнічні умови вирощування, дета-
льно розкрито особливості закладання і виконання агротехнічних заходів виро-
щування культури, характеристику сорту, методики та методи, за якими було 
здійснено спостереження, обліки і аналізи у польових та лабораторних дослі-
дженнях. На завершення розділу зроблено висновки. 

Третій розділ „Водно-фізичний та поживний стан ґрунту залежно від 
системи біологізації технології вирощування картоплі" складається із 2-х під-
розділів і займає 23 сторінки (С. 85-108), де наведено результати впливу систем 
удобрення на водні, агрофізичні та агрохімічні властивості ясно-сірого лісового 
ґрунту залежно від системи удобрення. 

Автор встановила, що за органо-мінеральної системи удобрення у варіанті 
4 - 75 % органічних + 25 % мінеральних добрив (гній 37,5 т/га +Ni2,5PioKi7,s) -
зменшилась щільність ясно-сірого супіщаного ґрунту до 1,16 г/см3 в шарі 0-10 см 
і до 1,25 г/см3 у шарі 10-20 см. Застосування цього агрозаходу сприяло росту й 
розвитку рослин картоплі і забезпечило приріст врожаю у середньому за 2012-
2014 pp. 13,1 т/га порівняно до біологічного контролю. 

Проте, найвищу вологоутримну здатність ясно-сірого лісового ґрунту забез-
печує органічна (гній 50 т/га) та органо-мінеральна (75 % органічних + 25% міне-
ральних добрив) системи удобрення. Показники вологозабезпечення більші від-
повідно на 11 % та 9 % порівняно до мінеральної системи удобрення. Виявлено 
тенденцію до зменшення вологозабезпечення ґрунту із збільшенням дози мінера-
льних добрив. 

Mr 



Застосування у системі удобрення культури тільки мінеральних добрив (ва-
ріант №6 - N50P40K70) обумовлювало підкиснення ясно-сірого лісового ґрунту до 
рН 4,5, а внесення напівперепрілого гною нормою 50 т/га призводило до зниження 
обмінної кислотності до рН 5,1. За органо-мінеральних систем удобрення також 
відбувалось значне зниження цього показника - до рН 5,0 у варіанті 4 (75 % ор-
ганічних + 25 % мінеральних добрив (гній 37,5 т/га +Ni2,5PioKi7,s) та рН 4,9 у ва-
ріанті 3 (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив (гній 25 т/га + N25P20K35). 

За органо-мінеральної системи удобрення (вар. №4) складались найсприя-
тливіші умови для нагромадження макроелементів в орному шарі грунту, відпо-
відно: N - 120, Р2О5 - 129 та К2О - 85 мг/кг ґрунту. Найвищу гумусоутврювальну 
здатність грунту забезпечує органо-мінеральна система удобрення (75 % гною + 
25 % мінеральних добрив) - 1,35 % (+ 0,22 % до вихідних показників та + 0,12 % 
до біологічного контролю). Дещо поступається органічна система (гній 50 т/га), 
яка забезпечувала вміст гумусу 1,33 %. На завершення розділу зроблено висно-
вки. 

У четвертому розділі „ Біологічна активність ясно-сірого ґрунту за різних 
систем удобрення картоплі", який складається з 8-й підрозділів і займає 27 сто-
рінок (С. 109-136) проаналізовано мікробіологічний склад та динаміку біологіч-
них процесів в ясно-сірому лісовому ґрунті, фітотоксичність ґрунту та викиди 
парникових газів. Встановлено, що найбільше зростання чисельності основних 
груп мікроорганізмів було у середньому за роки дослідження у варіанті за вне-
сення органічних добрив. Зокрема, у варіанті застосування гною нормою 50 т/га 
встановлено збільшення загальної кількості мікроорганізмів на ПГА в 1,4 рази. 
За сумісного застосування органічних та мінеральних добрив у поєднанні 
50 % : 50 % та 75 % : 25 % кількість мікроорганізмів збільшилась у середньому 
відповідно на 17 % та 31 % порівняно до біологічного контролю. На фонах піс-
лядії сидерату та внесення лише мінеральних добрив кількісні показники мікро-
організмів були на рівні біологічного контролю, бо внесення до кислого ґрунту 
мінеральних добрив призводить до зменшення у ньому кількості мікроорганіз-
мів. Питома вага бактерій, які здатні використовувати мінеральний азот, значно 
зростала в удобрених варіантах порівняно до біологічного контролю - у серед-
ньому на 14-25 %. 

За органо-мінеральної системи удобрення у варіанті №4 відбулось найбі-
льше зростання кількості бактерій, які здатні використовувати мінеральний азот 
- 7,4 млн КУО/г ґрунту, амоніфікаторів - до 3,2 млн КУО/г та фосформобілізу-
ючих бактерій - 5,4 млн КУО/г ґрунту. 

Найбільша кількість мікроорганізмів з оліготрофним живленням виявлено 
на біологічному контролі - 1,7 млн КУО/г. За внесення мінеральних добрив та-
кож підвищувалась їх кількість до 1,5 млн КУО/г. 

За різних систем удобрення кількість актиноміцетів зросла у середньому в 
2-3 рази, а максимальну їх кількість встановлено на фоні гною (0,9 млн КУО/г). 

Найнижчий коефіцієнт мінералізації органічних речовин встановлено за 
органічної системи удобрення (гній - 50 т/га) - 2,3, за органо-мінеральної сис-
теми (75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) - 2,3 та за органо-мінеральної 
системи (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) - 2,4. 



Найменшу інтенсивність розкладання лляного полотна встановлено у варі-
анті біологічного контролю - у середньому лише 47,7 %. Найінтенсивніше від-
буваються мікробіологічні процеси у варіантах, де вносили гній як окремо, так і 
у поєднанні з мінеральними добривами: за органічної системи удобрення (гній 
50 т/га) - 61,2 %, за органо-мінеральної системи удобрення (50 % органічних + 
50 % мінеральних добрив) - 59,7 %, за органо-мінеральної системи удобрення 
(75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) - 59,3 %, що більше порівняно до 
біологічного контролю відповідно на 28 %, 25 % та 24 %. 

Процеси розкладання клітковини тісно пов'язані з інтенсивністю виді-
лення вуглекислоти та загальною біологічною активністю ґрунту. Найсприятли-
віші умови для емісії СОг склалися за органічної системи удобрення (гній 50 т/га) 
- 35,7 мг/кг ґрунту за добу СОг та органо-мінеральної (75 % органічних + 25 % 
мінеральних добрив) - 34,1 мг/кг ґрунту за добу СОг. 

Авто встановила найвищу фітоксичність ґрунту у варіанті систематичного 
застосування лише мінеральних добрив, де відбувалось пригнічення росту тест-
об'єкта унаслідок підкиснення ґрунту та інтенсивного розвитку грибної мікроф-
лори на 6 % порівняно до біологічного контролю. Аналогічну закономірність 
встановлено і за органічної системи на фоні сидерату - на 3 %. 

За внесення до ґрунту напівперепрілого гною у варіантах зменшувалась 
чисельності фітотоксичних мікроорганізмів та зростало рН. Зокрема, за органіч-
ної системи (50 т/га гною) удобрення встановлено зменшення фітотоксичності у 
середньому на 4 %, а у варіантах 3 та 4 за органо-мінеральних систем - на 1 % та 
2 % відповідно, що позитивно впливало на екологічний стан ґрунту. 

За органічної системи (50 т/га гною) удобрення в агроценозі картоплі у се-
редньому за роки дослідження встановлено найбільшу кількість дощових 
черв'яків - 102 шт./м2. За органо-мінеральної системи удобрення з поєднаним 
внесенням гною та мінеральних добрив у співвідношенні 75 % : 25 % чисельність 
черв'яків у досліді прирівнювалась до органічної і склала - 99 шт./м2, що у 2 рази 
більше, ніж на біологічному контролі. Внесення до ґрунту 50 % органічних + 50 
% мінеральних добрив за органо-мінеральної системи удобрення також стиму-
лювало діяльність дощових черв'яків, їх кількість у середньому склала 81 шт./м2. 

Оцінка біологічного стану ґрунту на основі кореляційного аналізу між мі-
кробіологічними показниками і біологічними процесами залежно від застосу-
вання різних видів добрив підтвердила існування тісного зв'язку між ними. На 
основі встановлення коефіцієнтів парної кореляції (г) між основними групами 
мікроорганізмів і біологічними процесами виявлено найбільшу кількість вірогі-
дних позитивних зв'язків між усіма і біологічними процесами із загальною кіль-
кістю мікроорганізмів, бактерій, що використовують мінеральні форми азоту, 
амоніфікаторів, фосформобілізаторів та актиноміцетів — г = 0,72-0,98. З олігот-
рофами і грибами у всіх біологічних процесах виявлено зворотній кореляційний 
зв'язок - г = -0,73-0,93. На завершення розділу зроблено висновки. 

У п'ятому розділі „Біологізація процесу формування продуктивності кар-
топлі залежно від системи удобрення в короткоротаційній сівозміні", який скла-
дається з 5-й підрозділів займає 36 сторінок (С. 137-173) проаналізовано вплив 
збалансованого і систематичного внесення добрив на поліпшення поживного ре-
жиму ґрунту та живлення рослин та на темпи формування і нагромадження рос-
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линами врожаю. Визначено показник забур'яненості насаджень картоплі, сту-
пінь заселення колорадським жуком та ураження рослин картоплі фітофторозом, 
які є вагомими аргументами екологічності дослідних систем удобрення, оскільки 
у досліді зменшили пестицидне навантаження на агроценоз. 

Зокрема, встановлено, що найбільший вплив на ріст й розвиток рослин ка-
ртоплі мало внесення гною та мінеральних добрив у різних їх поєднаннях. Так, 
у варіанті 4 за органо-мінеральної системи удобрення висота рослин культури 
збільшується у середньому на 36 %, кількість стебел - на 95 тис. шт./га, площа 
листкової поверхні у фазу цвітіння - на 53 % порівняно до біологічного конт-
ролю. Найвищу врожайність бульб картоплі сорту Беллароза у середньому за 
2012-2014 pp. отримано у варіанті 4 за органо-мінеральної системи удобрення -
33,2 т/га, високу товарність бульб - 90,6 %. Встановлено, що в удобрених варіа-
нтах сухих речовин і крохмалю в бульбах картоплі було менше, порівняно до 
біологічного контролю - відповідно 21,0% і 14.3%. А найбільший уміст вітаміну 
С в бульбах картоплі був у варіанті 3 - 2 1 , 2 мг/кг та у варіанті 4 — 21,3 мг/кг за 
органо-мінеральних систем удобрення, що відповідно на 16 % та 17 % більше 
порівняно до біологічного контролю. У варіантах досліду перевищення допусти-
мої норми нітратного азоту у бульбах картоплі не встановлено. 

Розрахунок математичної нелінійної моделі на основі результатів дослі-
дження автора показав, що поєднання органічної і мінеральної систем удобрення 
у співвідношенні 75 % : 25 % є оптимальним, коли A Q = 13,1 виявилась дуже 
близькою до абсолютного максимуму. Наступне поєднання систем удобрення (а* 
Ь*) призводить до стрімкого зменшення A Q, а за їх незначного перевищення зна-
чення A Q < Q, тобто дає негативний результат. На завершення розділу зроблено 
висновки. 

У розділі шість біоенергетична і економічна оцінка елементів біологіза-
ції картоплі в короткоротаційній сівозмінГ, який складається із 2-х підрозділів 
і займає 7 сторінок (С. 174-181) автор дав біоенергетичну і економічну оцінку 
біологізації технології вирощування картоплі у середньому за 2012-2014 pp. на 
ясно-сірому супіщаному ґрунті в короткоротаційній сівозміні Полісся України. 

Встановлено, що найвищу енергетичну ефективність за органо-мінераль-
ної системи удобрення забезпечує агроценоз картоплі сорту Беллароза у варіанті 
№4, де Кее становив 2,05 (на біологічному контролі Кее = 1,83), а за мінеральної 
системи удобрення - 1,84. Мінімальний Кее був у варіанті органічної системи 
удобрення (гній 50 т/га) - 1,75, що підтверджує високу енергоємність гною. 

Серед варіантів удобрення ґрунту найвищі економічні показники отримано 
за органо-мінеральної системи (75 % гною + 25 % мінеральних добрив), за якої 
рентабельність зросла на 48,5 %, а собівартість зменшилася у середньому на 0,11 
тис. грн. з гектара порівняно до біологічного контролю. На завершення розділу 
зроблено висновки. 

Недоліки та зауваження до дисертаційної роботи. На основі загальної 
позитивної оцінки дисертаційної роботи, враховуючи достатній рівень наукових 
здобутків дисертанта, обґрунтованість одержаних результатів і їх практичне зна-
чення, необхідно вказати на деякі упущення та недоліки, які мають дискусійний 
характер, однак не зменшують актуальності, новизни і значущості отриманих ре-
зультатів дослідження: 

а 



1. Тема дисертаційної роботи звучить так: Елементи біологізації вирощу-
вання картоплі в короткоротаційній сівозміні Правобережного Полісся", 
проте було б доцільно подати такій редакції: „ Елементи біологізації тех-
нології вирощування...". 

2. Підрозділи 1.1 „Картоплярство - вагома галузь світового господарства" і 
1.2 „ Еколого-фітобіологічні особливості картоплі" доцільно було б об'єд-
нати і зменшити обсяг літературного огляду. 

3. Розділ 3 „Водно-фізичний та поживний стан ґрунту .... " доцільно сфор-
мулювати у такій редакції: „Водно-фізичні властивості та поживний ре-
жим ґрунту... ". Автору необхідно дотримуватись науково визначеної кла-
сифікації типу грунту на об'єкті дослідження. У цьому ж розділі дисерта-
ційної роботи вона послуговується назвою типу грунту: ясно-сірий опідзо-
лений глеюватий, а в авторефераті (С. 5-10,14,17-19) - ясно-сірий супіща-
ний лісовий грунт, ясно-сірий лісовий ґрунт; у ясно-сірому супіщаному ґру-
нті ? Коли повна номенклатурна назва ґрунту (С.68 дис. автора) має такий 
вигляд: ясно-сірий лісовий супіщаний. 

4. У третьому розділі необхідно було зробити ширші посилання на наукові 
дослідження, в яких показано зміни морфологічних ознак ясно-сірого лісо-
вого ґрунту від антропогенного навантаження. 

5. У авторефераті дисертації не вказано місцевість, де виконано дослідження 
та площі впровадження у виробництво отриманих результатів. Проте, у ди-
сертаційній роботі такі матеріали є на С. 68 та у додатках А і В. 

6. Загальний список використаних літературних джерел іноземних авторів 
(латиницею їх тільки 23) доцільно було розширити. 

7. У четвертому розділі висновки необхідно було подати більш обґрунтовано 
з урахуванням особливостей антропогенного впливу на агрофізичний стан 
ґрунту. 

8. У п'ятому розділі, аналізуючи продуктивність агроценозу картоплі, окрім 
загальної кількості кормових одиниць, необхідно подавати також вихід 
органічних речовин з урахуванням основної і побічної продукції. 

Загальна оцінка дисертації та її відповідність вимогам в Україні. Ди-
сертаційна робота Матвійчук Наталії Григорівни „Елементи біологізації виро-
щування картоплі в короткоротаційній сівозміні Правобережного Полісся", ви-
конана на актуальну тему, ґрунтується на екологічній оцінці стану ясно-сірого 
супіщаного ґрунту в умовах Правобережного Полісся України та оптимізації 
продуційних процесів функціонування агроценозу картоплі на засадах біологіза-
ції технології вирощування культури і раціонального природокористування, що 
є предметом її захисту за спеціальністю 03.00.16 - екологія (сільськогосподар-
ські науки). 

Наукова праця автора є самостійно завершеним дослідженням, в якому ос-
новні теоретичні положення, висновки і пропозиції мають наукову новизну, вони 
достатньо обґрунтовані, достовірні і свідчать про досягнення поставленої мети. 
Дисертація написана українською мовою із дотриманням наукового стилю ви-
кладеного матеріалу, містить достатню кількість табличного та ілюстративного 
матеріалу, добре оформлена. 



Здобувач має високий рівень методичної, теоретичної і практичної підго-
товки, що уможливило їй правильно і глибоко трактувати отримані результати 
дослідження. 

В опублікованих наукових працях автора та в авторефераті дисертації по-
вністю висвітлено основні положення дисертаційної роботи, її висновки та про-
позиції виробництву. 

Дисертація за структурою, змістом, рівнем і глибиною опрацювання пред-
ставленого матеріалу, його опублікуванням та апробацією є науковою працею, 
яка відповідає вимогам п. 11 „Порядку присудження наукових ступенів", затвер-
дженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2013 року № 567, 
а її автор - Матвійчук Наталія Григорівна заслуговує надання наукового сту-
пеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 - еколо-
гія. 

Шувар І. А. 
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