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Дисертаційна робота  Приходька В.О. є актуальною та оригінальною 

науковою працею, в основу якої покладені результати наукових досліджень, 

спрямованих на вивчення продуктивності змішаних посівів кукурудзи різних 

груп стиглості залежно від видового складу бобового компонента, схеми 

розміщення досліджуваних культур у агрофітоценозах за різного рівня 

мінерального живлення при вирощуванні на силос.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

входила в тематику досліджень кафедри рослинництва, яка виконувалась на 

замовлення Міністерства АПК України, державний реєстраційний номер 

0101U004495 “Оптимальне використання природного і ресурсного потенціалу 

агроекосистем Правобережного Лісостепу України”. 

Мета дослідження полягала в удосконаленні агротехнічних прийомів 

технології вирощування кукурудзи в змішаних посівах з високобілковими 

культурами на силос в умовах південної частини Правобережного Лісостепу. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягала у виявленні 

залежностей впливу доз мінеральних добрив та способу сівби кукурудзи різних 

груп стиглості, сої та бобів кормових на процеси росту, розвитку та 

формування урожайності і якості зеленої маси в умовах південної частини 

Правобережного Лісостепу. 

Уперше: 

– встановлено зміни росту й розвитку рослин кукурудзи різних груп 

стиглості та зернобобових культур залежно від доз мінеральних добрив та 

способу розміщення в агрофітоценозі; 



– досліджено водоспоживання, поживність грунту та особливості 

формування фотосинтетичного апарату рослин кукурудзи та високобілкових 

культур залежно від елементів технології вирощування; 

– описано процеси лінійного росту рослин та формування структури 

урожаю зеленої маси досліджуваних культур залежно від організованих 

факторів; 

– обґрунтовано формування урожайності та якості рослинної сировини 

змішаних посівів залежно від впливу факторів інтенсифікації. Встановлено 

залежності між урожайністю одновидових і змішаних посівів та 

фотометричними показниками; 

– проведено енергетичну та економічну оцінку технологій вирощування 

одновидових та кукурудзяно-бобових змішаних посівів. 

Удосконалено: 

– елементи технології сумісного вирощування кукурудзи з соєю і бобами 

кормовими на силос (захищено патентом на корисну модель № 113376 від 

25.01.2017 р.). 

Набули подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо формування високоякісного корму за 

сумісного вирощування кукурудзи різних груп стиглості із зернобобовими 

культурами. 

Практичне значення одержаних результатів полягало в удосконаленні 

технологій вирощування кукурудзяно-бобових змішаних посівів, на основі 

застосування мінеральних добрив та оптимізації просторового розміщення 

зернобобових культур у бінарних посівах, що забезпечило підвищення 

продуктивності та якісних показників корму. Удосконалена технологія 

вирощування змішаних посівів кукурудзи із зернобобовими культурами 

впроваджена у господарствах Уманського району Черкаської області, а саме 

ТОВ “Прометей”, ТОВ агрофірма “Легедзене” і ПрАТ “Уманське 

Племпідприємство” на загальній площі 101 га. 

 Особистий внесок здобувача. Наукова робота є самостійним 



дослідженням автора. За темою роботи автором безпосередньо проведено 

аналіз іноземної та вітчизняної наукової літератури, узагальнено та 

підготовлено дисертаційну роботу, автореферат, сформульовано висновки і 

рекомендації виробництву та впроваджено результати досліджень у 

виробництво, опубліковано статті. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати виконаних 

досліджень доповідались і обговорювались на: ХХІІІ міжнародній науково-

практичній конференції “Научная дискуссия: инновации в современном мире” 

(Москва 2014 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні 

проблеми агрономії” (Зінченкові читання), (Умань, 2018 р.), XVIII міжнародній 

науково-практичній конференції “Инновационные подходы в современной 

науке” (Москва 2019 р.), I Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції “Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: 

літні диспути” (Дніпро, 2019 р.). 

Оцінка змісту дисертації. Дисертація Приходька Віталія 

Олександровича “Удосконалення технології вирощування змішаних посівів 

кукурудзи з високобілковими культурами на силос у південній частині 

Правобережного Лісостепу України” виконана в Уманському національному 

університеті садівництва, подана у вигляді рукопису загальним обсягом 223 

сторінки, з яких 208 – основного тексту, що складається з анотації, вступу, семи 

розділів, висновків, рекомендацій виробництву, включає 40 таблиць, 4 рисунки 

і додатків на 28 сторінках. Список використаних джерел літератури нараховує 

250 найменувань, з них – 22 латиницею.  

Ступінь обґрунтованості наукових досліджень. Програма і методика 

досліджень добре опрацьовані; варіанти, що досліджувались супроводжуються 

достатньою кількістю обліків і спостережень та відповідних аналізів. Наукові 

положення за результатами досліджень, висновки і рекомендації дисертації 

добре обґрунтовані, вони є логічним поглибленням фундаментальних знань з 

питань технології вирощування бобів кормових. Результати досліджень 

підтверджені математично-статистичним аналізом, економічною та 



енергетичною оцінками, що дає підставу стверджувати, що викладені в 

дисертації матеріали є обґрунтованими, виваженими, достовірними і не 

підлягають сумніву, тому технологічні прийоми по вивченню продуктивності 

змішаних посівів кукурудзи різних груп стиглості залежно від видового складу 

бобового компонента, схеми розміщення досліджуваних культур у 

агрофітоценозах за різного рівня мінерального живлення при вирощуванні на 

силос, що запропоновані автором, цілком заслуговують на впровадження у 

виробництво в умовах Лісостепу Правобережного. 

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи. У вступі  обґрунтовано 

доцільність використання змішані посіви кукурудзи з високобілковими 

компонентами. 

В першому розділі “Змішані посіви кукурудзи і заходи підвищення їх 

продуктивності” (огляд літератури), який викладено на 17 сторінках у трьох 

підрозділах, проаналізовано, що завдяки використанню змішаних посівів можна 

значно інтенсифікувати використання землі, при цьому отримуючи 

високоякісний корм. Ріст і розвиток змішаних посівів залежать від ґрунтово-

кліматичних умов і зони вирощування, високобілкових компонентів, строків 

сівби, просторового та кількісного розміщення рослин і заходів догляду. На 

завершення розділу зроблені висновки. 

В другому розділі “Умови та методика проведення досліджень”, який 

складається із чотирьох підрозділів і займає 13 сторінок, подана характеристика 

ґрунтово-кліматичних умов місця проведення досліджень; подаються погодні 

умови за період проведення досліджень, а також схема польового досліду і 

методика досліджень. Методика досліджень відповідала прийнятій робочій 

гіпотезі, а проведені спостереження, обліки й аналізи дозволили теоретично 

обґрунтувати і практично вдосконалити технологію вирощування змішаних 

посівів кукурудзи з бобовими культурами. На завершення розділу зроблені 

висновки. 

В третьому розділі “Водний та поживний режим грунту під час 

вирощування кукурудзи в сумісних посівах”, який складається із двох 



підрозділів і займає 22 сторінки встановлено, що у змішаних посівах 

спостерігається більше вологоспоживання, що може спричинити сповільнення 

ростових процесів у рослин компонентів сумішки. Особливо це стосується 

бобових компонентів. При цьому сумішки кукурудзи з бобовими компонентами 

витрачають на 3–5 % менше вологи на формування врожаю, порівнянні з 

одновидовими її посівами. Отже, в удобрених варіантах змішаних посівів 

використання вологи посилюється. Разом з тим кращий ріст рослин у цих 

варіантах вказує на те, що волога в них використовується більш продуктивно 

порівняно з неудобреними та одновидовими посівами кукурудзи. 

Автором дисертаційної роботи також встановлено, що змішані посіви 

споживали більше доступних форм поживних елементів у відношенні до 

контролю, що пояснюється наявністю бобового компоненту в їх структурі, а 

зменшення кількості рухомих форм калію протягом вегетаційного періоду у 

варіантах змішаних і одновидових посівів проходило у відповідності до 

засвоєння його рослинами. 

На завершення розділу зроблені висновки. 

В четвертому розділі “Особливості росту і розвитку рослин залежно від 

рівня мінерального живлення та способу сівби”, який складається із шести 

підрозділів і займає 40 сторінок встановлено, що застосування добрив сприяє 

продовженню тривалості вегетаційного періоду як одновидових, так і змішаних 

посівів кукурудзи з бобовими культурами. Внесення добрив у нормі N120P60K90 

супроводжувалося найбільшим подовженням тривалості вегетаційного періоду 

як одновидових так і змішаних посівів. Найбільше подовження тривалості 

вегетаційного періоду (п’ять діб) спостерігалося у варіантах змішаних посівів 

кукурудзи з високобілковими культурами в один рядок при внесенні добрив 

нормою N120P60K90. 

Також в усі роки найвищий фон мінерального живлення посівів кормових 

культур за різних способів їх розміщення в агроценозі забезпечив формування 

максимальних параметрів висоти рослин досліджуваних видів. Так, висота 

рослин кукурудзи гібридів Петрівський 169 МВ і Харківський 295 МВ 



відповідно склала 211 і 216 см. Більшою була й висота сої – 84 см і бобів – 

91 см. Біометричні виміри в наступні періоди росту і розвитку як одновидових, 

так і змішаних посівів мали подібну тенденцію до середнього і нульового фонів 

мінерального живлення. При цьому, за сумісної сівби бобових культур з 

кукурудзою, в процесі конкуренції за чинники життя, рослини сої та бобів 

кормових на високому фоні внесення добрив характеризувалися 

максимальними приростами вегетативної маси. 

Автором дисертаційної роботи встановлено, що в структурі урожаю 

зеленої маси найбільша частка сої впродовж усіх років досліджень в обох 

гібридів кукурудзи забезпечила сівба одного рядка кукурудзи з двома рядками 

сої – відповідно 9,9–11,1 т/га (Петрівський 169 МВ) і 9,7–10,9 т/га (Харківський 

295 МВ). При цьому, найбільшу врожайність зеленої маси кукурудзи і сої з 

сумісних посівів, як і у варіантах її вирощування з бобами кормовими 

забезпечила сівба обох культур в один рядок на фоні подвійної норми повного 

мінерального добрива (N120Р60К90) – 36,5–45,7 т/га (Петрівський 169 МВ) і 40,0–

48,6 т/га (Харківський 295 МВ). За результатами досліджень, у цілому досліду, 

цей же варіант виявися і найбільш оптимальним для формування максимальної 

кормової продуктивності злаково-бобової сумішки. На ділянках змішаних 

посівів кукурудзи з соєю та кукурудзи з бобами в один рядок, при забезпеченні 

їх оптимальними умовами (світло, вода, поживні речовини) формується більша 

площа асиміляційної поверхні листків, що сприяє формуванню високого 

врожаю силосної маси. 

Наявність в змішаних посівах високобілкових компонентів, позитивно 

впливає на раціональне використання вологи з ґрунту порівняно до 

одновидових посівів кукурудзи на силос. Зокрема, комплексне використання 

різних способів сівби, внесення мінеральних добрив дозволяє оптимізувати 

невиробничі витрати вологи на формування одиниці врожаю. В умовах 

нестійке зволоження, врахування цих чинників є вирішальним для оптимізації 

структури площі посіву. 



Завдяки високобілковим компонентам кількість бур’янів у змішаних 

посівах в один рядок і їх маса зменшувалися, проти одновидової сівби 

кукурудзи у контролі. За максимального внесення мінеральних добрив дозою 

N120P90K90 та розміщення рослин в один рядок спостерігався їх інтенсивний ріст 

і розвиток , що обумовило пригнічення бур'янів. 

На завершення розділу зроблені висновки. 

В п’ятому розділі “Продуктивність змішаних посівів кукурудзи з 

високобілковими культурами”, який складається із двох підрозділів і займає 46 

сторінок встановлено, що урожайність бінарних посівів з бобовими культурами 

різнилась за роками досліджень. Зумовлювалось це погодними умовами, 

часткою бобового компонента у видовому складі та індивідуальної структури 

рослин кукурудзи, а саме – частки качанів в урожаї. Спостереження показали, 

що за недостатнього вологозабезпечення у критичний період росту і розвитку 

рослин 2007–2008 рр. урожайність зеленої маси була найменшою. Відмічено 

реакцію рослин на зміну погодних умов і систему удобрення в 2009 р., коли в 

період викидання волоті та формування качанів ГТК підвищувалось з 0,81 до 

1,35, забезпечуючи врожайність зеленої маси на рівні 68,5–71,1 т/га за сівби 

компонентів в один рядок та внесення мінеральних добрив у дозі N120P60K90, 

тоді як у середньому за роками досліджень показники становили 45,2–48,6 т/га.  

Подібні результати отримали за вирощування кукурудзи гібрида Петрівський 

169 МВ, де урожайність зеленої маси становила 63,4–68,3 т/га, при середніх 

показниках за три роки досліджень 41,4–45,7 т/га. За використання половинної 

дози мінеральних добрив урожайність зеленої маси зменшилась та становила 

36,9–41,7 т/га. Зміна архітектоніки сівби кукурудзи з різними видами бобових 

культур не перевищувала за показниками змішані посіви, де культури висівали 

в один рядок.  Виявлено вплив підсівної культури на формування качанів, 

особливо це явище спостерігалось у агрофітоценозах при співвідношенні 

одного рядка кукурудзи та 2–х рядків бобових культур урожайність зеленої 

маси у варіанті була найнижчою та становила 25,1–25,6 т/га за використання 

гібрида кукурудзи Харківський 295 МВ та 22,8–26,8 т/га з гібридом 



Петрівський 169 МВ, частка качанів становила 18,5–20,0 %, проти 26,8–30,6 % 

за сівби в один рядок на фоні максимального удобрення. 

Найбільший вихід кормових одиниць отримали за сумісного вирощування 

обох гібридів кукурудзи з соєю в один рядок на фоні внесення мінеральних 

добрив у дозі N120P60K90 – 9,91–10,60 т/га та бобами кормовими 8,77–9,72 т/га, 

що на 28,4–33,5 та 23,3–30,5 % вище, ніж за використання N60P30K45. 

Використання мінеральних добрив і зернобобових культур сприяли 

кращому росту і розвитку культур агрофітоценозу та формуванню врожаю 

зеленої маси, а особливо накопиченню поживних речовин. Відтак за рахунок 

змішаних посівів однорічних культур одержали високобілковий корм за сівби 

кукурудзи з соєю та кукурудзи з бобами кормовими з виходом перетравного 

протеїну на рівні 0,82–0,97 та  0,79–0,86 т/га. Забезпеченість однієї кормової 

одиниці становила 83,0–91,9 та 88,3–89,5 г відповідно. Підвищений вміст 

перетравного протеїну в кормовій одиниці забезпечили варіанти за внесення 

одинарної дози мінеральних добрив та на контролі, що становили 98,7–100,0 та 

102,0–102,4 г, але вихід перетравного протеїну був нижчим – у межах 0,55–

0,75 т/га. 

На завершення розділу зроблені висновки. 

В шостому розділі “Економічна і енергетична ефективність вирощування 

змішаних посівів кукурудзи з високобілковими культурами на силос”, який 

складається із двох підрозділів і займає 21 сторінку встановлено, що 

агрофітоценози середньораньостиглого гібрида кукурудзи Харківський 295 МВ 

та ранньостиглого Петрівський 169 МВ з соєю сорту Романтика забезпечили 

найбільший умовно чистий прибуток 18021 та 16131 грн/га. Встановлено, що 

рівень рентабельності виробництва рослинної сировини для заготівлі силосу із 

кукурудзяно-бобових змішаних посівів знаходився в межах 119–131 та 84–

101 % відповідно за сівби культур в один рядок на фоні мінеральних добрив у 

дозі N120P60K90. 

За підвищення доз мінеральних добрив витрати енергії у гібридів 

кукурудзи Харківський 295 МВ та Петрівський 169 МВ зростали до 21,4–28,0 



та 20,6–26,9 ГДж/га відповідно. Енергоємність сухої речовини змішаних посівів 

кукурудзи з бобовими культурами збільшувалась на варіантах максимального 

рівня врожайності зеленої маси. Найбільша кількість енергії акумулювалась 

посівами у варіанті кукурудзи з соєю за сівби культур в один рядок, що 

становила у гібридів Харківський 295 МВ та Петрівський 169 МВ відповідно 

214,0 та 199,6 ГДж/га, або була вище на 81,4–87,9 ГДж/га порівняно з 

контролем та на 43,1–53,2 ГДж/га з дозою мінеральних добрив N60P30K45. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності за вирощування змішаних посівів 

кукурудзи з соєю становив 6,5–6,8 та кукурудзи з бобами кормовими 5,5–6,0 

незалежно від групи стиглості злакового компонента за внесення максимальної 

дози мінеральних добрив. 

В сьомому розділі “Виробнича перевірка”, який займає 6 сторінок 

встановлено, що за сприятливих гідротермічних умов кукурудзяно-соєві 

змішані посіви забезпечили найбільший урожай зеленої маси за сівби 

досліджуваних культур в один рядок 66,9–68,7 т/га з виходом сухої речовини 

16,5–16,8 т/га, кормових одиниць 14,2–15,1 та 1,31–1,38 т/га перетравного 

протеїну. Приріст перетравного протеїну становив 0,40–0,45 т/га, або 44,0–

48,4 %, порівняно до контролю. Забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном становила 92,5 г, або зросла на 21,7 г. За черезрядного способу сівби 

однорічних культур урожайність зеленої маси зменшилась на 9,0–9,6 т/га та 

вихід сухої речовини – на 14,9–17,0 %, або становив 13,7–14,3 т/га. Збільшення 

в посіві до двох рядків кукурудзи та сівби одного рядка сої не забезпечували 

істотного приросту показників, де врожайність зеленої маси становила 61,6–

63,2 т/га з вмістом перетравного протеїну в одній кормовій одиниці 75,4–78,1 г, 

або показник зріс на 4,6–7,3 г проти кукурудзи чистого посіву.   

Висновки і пропозиції виробництву складаються відповідно з 11 та 1 

пункту, які обґрунтовані статистично достовірними експериментальними 

даними, одержаними в польових та лабораторних умовах.  



Оцінюючи дисертаційну роботу Приходька Віталія Олександровича 

позитивно, необхідно звернути увагу і на деякі недоліки, які можуть слугувати 

підґрунтям для дискусії: 

1. В огляді літератури варто було б використати більше нових 

літературних джерел. 

2. Автором встановлена значна перевага по продуктивності 

середньоранньостиглого гібриду кукурудзи (45,2–48,6 т/га зеленої маси) 

порівняно з ранньостиглим (41,4–45,7 т/га зеленої маси). Чому у схему досліду 

не було включено середньостиглий (потенційно ще більш урожайний) гібрид 

кукурудзи. 

3. Основна частина дисертаційної роботи переобтяжена табличним 

матеріалом. Часткова заміна таблиць на графіки і діаграми значно полегшила б 

сприйняття дисертаційної роботи. 

4. Відомо, що соя в одновидових посівах являється одним з найкращих 

фіксаторів біологічного азоту серед бобових культур. На жаль автор 

дисертаційної роботи взагалі не приділив ніякої уваги вивченню питання 

біологічної фіксації азоту при вирощуванні сої та інших бобових культур у 

сумішках з кукурудзою на силос. 

5. Щодо оформлення дисертації: в тексті зустрічаються окремі 

граматичні та стилістичні помилки, які не знижують її наукового рівня. 

Загальна оцінка дисертації та її відповідність вимогам в Україні.  

Детальне ознайомлення з дисертацією дає підставу вважати її завершеною 

науковою працею, виконаною автором самостійно в Уманському 

національному університеті садівництва. Дисертація Приходька Віталія 

Олександровича “Удосконалення технології вирощування змішаних посівів 

кукурудзи з високобілковими культурами на силос у південній частині 

Правобережного Лісостепу України” є самостійним, цілісним і комплексним 

науковим дослідженням, яка розв’язує наукову та практичну проблему, 

спрямовану на вивчення продуктивності змішаних посівів кукурудзи різних 

груп стиглості залежно від видового складу бобового компонента, схеми  




