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Актуальшсть теми I отриманих результате. При вирощуванш тютюну 
важливе значения мае використання для слвби високояюсного насшня, що е 
запорукою одержання високих 1 сталих врожаТв щеТ культури. Пщвищення 
врожайност1 як листюв, так 1 насшня, залежить вщ оптимальних агротехшчних 
1 агроеколопчних умов вирощування культури. Невивченими залишаються 
питания впливу добрив та кратносн збирання листюв тютюну на урожайшсть { 
яюсть насшня.

В Укра\ш сьогодш одним ¡з головних напрямюв галуз1 рослинництва е 
науково-обгрунтоване застосування системи заход1в одержання високояюсного 
насшня для пщвищення врожайност1 сшьськогосподареьких культур, зокрема 
тютюну, як важливоТ техшчноТ культури.

Тому, напрямок дослщжень вщображений в дисертацшнш робот! е 
актуальним та характеризуеться новизною.

Найсупевпш пауков» результати, як1 одержав здобувач особнсто. 
Шляхом виконання польових дослдав [ анашзувань дисертантом виерше для 
умов Люостепу захщного встановлено законом1рност1 формування урожайност1 

насшня \ листюв тютюну залежно вщ впливу доз мшеральних добрив та схеми 
збирання листюв тютюну, визначено оптимальну дозу мшеральних добрив за 
триразового збирання листюв тютюну.

Наукова новизна отриманих результате. В умовах Люостепу захщного 
удосконалено технолопчш прийоми вирощування тютюну шляхом оптитзацп 
факторов: дози добрив та юльюсть проведених ломок листюв. Доповнено 
наукове уявлення про особливоси формування бюметричних показниюв 
рослин тютюну залежно вщ впливу дослщжуваних фактор1в.

Практнчне значения оде ржа них результатов полягало в оптим1зацп 
елеменйв технолопУ вирощування тютюну на насшня в умовах конкретно!' зони 
вирощування. За результатами узагальнення експериментальних даних 
доведено, що в умовах Люостепу захщного юнуе можливють отримання 
гарантовано високих 1 сталих урожшв насшня тютюну за рахунок внесения 
науково обгрунтовано!" дози мшеральних добрив N90.120Р90-120К90-120 з 
триразовою ломкою потюново1 сировини, що забезпечуе врожайшсть насшня 
567-668 кг/га та ртвень рентабельноси 180-227%. Удосконалена модель 
технологи вирощування культури пройшла виробничу перев1рку в 
агроформуваннях Хмельницько'1 та ТерношльськоУ областей на загалыпй 
плопц 15,5 га, де забезпечила врожайшсть насшня на р1вш 590-665 кг/га.

Обгрунтування I достовфшсть отриманих наукових результате 
визначаеться високим методичним ргвнем проведених дослщжень, в результат! 
виконання яких виявлено особливост! формування врожайност1 насшня



тютюну залежно вщ доз внесения мшеральних добрив та юлькост! проведених 
ломок листюв. Вщмшшеть вар!ант!в експериментальних дослщжень 
шдтверджено математично-статистичними анализами, на основ! яких 
сформульовано достов!рш науков! положения, узагальнеш висновки 1 надаш 
рекомендацп виробництву для умов Люостепу захщного. В дисертацшнш 
робот! наведено показники ШР, частки впливу фактор1в, яю дозволили 
встановити законом!рност! продуцшних процессе рослин та зробити достовгрш 
висновки про взаемодш дослщжуваних фактор1в, а також про силу Ухнього 
взаемозв’язку. Розроблеш елементи технолог!!' вирощування тютюну на насшня 
мають економ1чну обгрунтованють, що свщчить про сучасний комплексний 
пщхщ в дослщженнях дисертанта.

Основш результати 1 положения дослщжень викладено в 10 наукових 
працях, !з них 5 у фахових виданнях, в т.ч. 1 -  шоземне, 5 -  статей в шших 
виданнях УкраТни та тез конференцш. Матер1али статей вщображають основш 
положения й висновки дисертацшноТ роботи.

У встуш дисертант обгрунтував актуальшсть дисертацшноТ роботи, мету, 
завдання, об’ект та предмет дослщжень, вказав про використанш методики при 
виконанш наукових дошиджень та надав загальну характеристику роботи.

У першому роздЫ анашзуються та узагальнюються результати 
дослщжень в1тчизняних I заруб1жних автор! в з наукових основ формування 
продуктивност1 насшня I листюв тютюну, зокрема, бюлопчних особливостей 
тютюну, продуктивное^ тютюну залежно вщ системи удобрения ! способ! в 
збирання. Автором доведено необхщнють проведения теоретичних ! 
експериментальних дослщжень з визначення впливу системи удобрения ! 
юлькост! проведених ломок на урожайшсть та яюсть насшня тютюну в умовах 
Люостепу захщного.

У другому роздый вщображено Грунтов!, погодно-юпматичш умови 
захщноТ частини Люостепу УкраТни та мюця проведения дослщжень. Наведено 
програму та методику дослщжень.

У третьому роздин характеризуються особливост! росту, розвитку, 
формування б!ометричних показниюв та показниюв шдивщуальноТ 
продуктивност! рослин тютюну залежно в!д доз внесения мшеральних добри та 
юлькост! проведених ломок тютюну. Внесения повного мшерального добрива 
Ы90Р 120К.90 сприяло дозр!ванню нас!ння на 6  д!б рашше, шж у вар!анп без 
внесения м!неральних добрив. Посилене азотне живлення (N120) на фон! Р90К90 

затримувало дозр!вання нас!ння на 3 доби. Застосування мшеральних добрив 
при вирощуванш тютюну сприяло ктотному збшыпенню висоти рослин -  на 9
17 см. Оптамзащя поживного режиму грунту за рахунок внесения повного 
минерального удобрения в доз! ЫдоР̂ оКдо 1 збшьшення юлькост! ломок 
позитивно впливало на збшьшення юлькост! вузл!в на рослинах тютюну. 
Найбшыпа площа листка 825 см2 сформувалась за внесения мшеральних 
добрив в доз! Ы12оР9оК9о 1 за проведения п’ятиразовоТ ломки листюв.

У четвертому роздйп наведено результати формування урожайност! 
насшня ! листюв тютюну залежно вщ впливу досл!джуваних фактор!в. 
Позитивний ефект вщ застосування добрив на вс!х дослщжуваних сортах



отримано при внесенш добрив дозою N120P90K90. В середиьому прибавка склала 
52 %. Урожайшсть листюв тютюну також залежала i вщ юлькост! проведених 
ломок. По р1зних сортах за проведения трьох ломок збирали 1,83-2,3 т/га, а за 
проведения п’яти ломок -  2,17-3,14 т/га.

У п ’ятому роздш! показано результати виробничого випробування 
дослщжуваних елеменпв технологи вирощування тютюну. Основы результати 
дослщжень впроваджено i умовах Терношльсько1 державно? дослщноУ станци 
та ТОВ «ГЕРРОМ-1нвест Укра'ша» ВП «Запнщ». В результат! виробничоУ 
перев1рки максимальну урожайшсть насшня сформували рослини на вар1антах 
i3 внесениям пщвищених доз мшеральних добрив N90P90K90 та N 120P120K120 без 
проведения i за проведения трьох ломок листюв, урожайшсть на цих вар!антах 
коливалась в межах 586-668 кг/га. Показники лабораторно'1 схожост1 насшня 
тютюну, з1браного i3 BapiamiB дослццв, знаходились в межах 70-78 %. 
Максимальним цей показник на piBH i 75-78 %  був вщм1чений у сорту 
Тернопшьський 14, де застосовувались пщвищенш дози мшеральних добрив.

У шостому роздшi приведена економ1чна та енергетична оцшка 
дослщжуваних елеменпв технологй' вирощування тютюну на нас1ння в умовах 
Люостепу захщного i3  зазначенням кращих B a p ia m iB  дослщ1в.

У висновках i рекомендац1Ях виробництву узагальнено результати 
досл!Джень та надаш рекомендацп з оптимального використання 
досл1джуваних елемент1в технологи вирощування тютюну на насшня для умов 
Люостепу захщного.

Оцшка мови i стилю дисертац». Дисертац1я написана укра'шською 
мовою, ч1тко, коректно, з використанням значно'1 кллькост1 цифрового 
матер1алу та графшв, яю покращують сприйняття експериментальних даних. 
Викладення результат!в досл1джень в робот! лопчно пов’язано, одержан! дан! 
доступш для сприйняття i математично обгрунтован!. Стиль дисертаци 
повн!стю вщпов!дае загальноприйнятим у рослинницьких досл!дженнях 
характеристикам показниюв продуктивное^ та якост! нас!ння тютюну.

Вщповщшсть дисертацн визнамен!Й спец1альност1 i вимогам. 
Дисертац!я n o B H ic u o  в1дпов!дае паспорту визначеноУ спец!альност1 06.0.09 -  
рослинництво.

Зауваження, запитання та побажання щодо змкту дисертацн*.
Позитивно оц!нюючи дисертац!йну роботу Ci кори Ю.В., п!дкреслюючи и 

актуальн!сть i новизну, важливе науково-теоретичне i практичне значения, 
необх!дно зупинитися на таких недол!ках, зауваженнях i побажаннях:

1. Агрометеоролопчн! умови подаш за 2005-2007 рр., а дослщження 
проведенн! у 2005-2014 рр., бажано було би показати дан! за ц! 
роки.

2. Схема дослщу передбачала вар1анти добрив: без добрив, NP, NK, 
PK i NPK тобто !деальна схема. Для того щоб легше ор!ентуватися 
можна було показати прибавку урожаю вщ окремих ел емейл в.

3. В робот! немае даних по виносу поживних речовин б!олопчним 
урожаем рослин тютюну i скшьки вертаеться в грунт! з рештками 
(стеблами).



4. В робот1 зустр1чаються тлумачення внесения повного мшерального 
удобрения в доз1 повного N90, Рш, К90 в одних вииадках в шших 
внесения повного мшерального удобрения в доз1 N 120, Р120» К)2о-

5. За даними багатьох вчених (A.A. Ничипорович, Г.П. Устенко, A.C. 
Оканенко, Ю.А. Утеуш, O.JI. Kipmeico та iH. оптимальна площа 
листкгв це 40-45 тис. м2/га. В данш poöori (роздш 3) площа листюв 
подано на 1 рослину. При р!зн1й rycTOTi важко ор1ентуватися яка 
площа листюв оптимальна.

6. Список використаних джерел оформлений не за алфавпним 
порядком i зустр1чаеться повтор автора, наприклад I.M. Ковтуник.

7. У роздш} 3 багато тлумачень про фотосинтез, а автор подае тшьки 
площу листшв, а дан} про чисту ироду ктившсть фотосинтезу, 
фотосинтетичного потенщалу, використання ФАР вщсутш.

8. В роздш 4 таблиц! займають повш сторшки, можливо краще було 
б ’ix розм1стити в додатках.

9. В po6oii зустр1чаються граматичш та орфограф1чш помилки (ст. 
82, 83, 84).

Загальний висновок. Дисертацшна робота С1кори Юр1я Володимировича 
на тему: «Удосконалення елеменпв технологи вирощування тютюну на насшня 
в умовах JlicocTeny захщного» е завершеною працею. За актуальшстю теми, 
науково-методичним р1внем проведених дослщжень, науковою новизною, 
теоретичною i практичною значимктю робота виконана у вщповщносй до 
вимог п. 11 Порядку присудження наукових ступешв i присвоения вченого 
звания старшого наукового сшвробггника, а и автор CiKopa Юрш 
Володимирович заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата 
сшьсысогосподарських наук 3i спещальносп 06.01.09 -  рослинництво.
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