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oфiцiйнoгo oIIoIIенTa IIa ДисеpTaцiйнy poбoтy

rскaкoвoi Oксaн и IIIa мiлiiЪни <<Пpoлy*',""i.'" .op.iв кapтoплi лiтньoгo
сaДiння B yIvIoBaх Пiвдня Укpaihи-Ila кpaПЛ",,.,Ь*y,poЬ."'ь,, й". 
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пpеДстaBЛеIIo нa здoбyi'' 
"ay*o.Ь.o 

сTyПeHя кaIIДиДaTa
сiльськoгoсIloДapсЬких lrayк зa спeцiaльнiстro bо.оr.оg - рo.,,,"IlицTBo

Aкryaльнiсть TеMи. Hинi B Укpaiнi пoтенцiaл бioлoгiчнoТ iГoсПo.цapоькoi пpoДyкTивнoстi кapтoплi BикopисToByсTЬся непoвнiстro.
Пiдвищити вpoжaйнiсть бyльб кфтoплi МoжJIиBo I]IЛяxoМ пoлiпцrеннясeлекцiйнo-нaсiнницькoi poбoти, ioбopy aДaIIToBaHиx Дo кoнкpеTHиХIIpиpo.цнo-клiмaтиЧIlиx yМoB .op'i", y,цoскoнЕUlення oснoBниxaГpoTеxlloлoгiчниx пpийoмiв ik виpoщyBaнI{я.

Гoлoвнorо ПpиЧиHolo низькoТ вpoжaйнoстi кapтоплi с вiдсyтнiстьrpyнToBниx IIayкoBиХ знaнЬ, Щo poЗкpиBaloTЬ BзaсМoзa.пежнiсть бioлoгiчниxМoхtЛиBoстей кyЛЬTypи тa iТ вимoГ ,цo yМoB BиpoщyB af{frЯ, oснoвнi ПapaМеTpиЯкиx y зoнax УкparЪи с .цoсTaTHЬo мiнливими. Знaчнo пiДвищитиIIpoДyкTивнiсть кapтoплi МoжЛиBo IIIЛЯХ.М y.цoскoн€lJlеt{I{я .сII.BIIиХTexнoЛoГiчних пpийoмiв BиpoщyBaннЯ У т. Ч. З BикopисTaIIнЯМ
piстpегyлIolочиX peЧoBиI{, якi спpияIoTЬ oПTимiзaцii жиBленнЯ poсЛин i пpи
цЬoМy r М€шIoBиTpaTIrиN,Iи Ta екoнoмiчнo вигiДними. Biдoмo, Щo ocoбливиfтефект Bo}Iи зaбезпечyIoTЬ Зa IIесПPи,ITлиBиX IToгoдI{иx yМoB, щo скJIaДaIoTЬcя yпеpioд вегетaцii.. У зв,язкy З циМ ДoсЛiдження u",opu .,"iuo.'нЯ prжиМy){{иBлеIIня пpи BиpoщyBaннi щьox сopтiв кapтoплi piзниx ГpyП стиглостi зaлiтньoгo сaдiння нa кpaПЛиннo'y .po,u.''i 

" 
yМoBax Пiвдня УкpaТни €BчaсI{иМи i виклroчнo aкTУ€UIЬIIИNIИ. Bиpiruення цьoГo ITиTaнIIя ДoЗBoлиTЬyДoскoн€LJIиTи тeхнoлoгiчнi пpийoми BиpoщyB a.н:яЯ кapтoплi }Ia ЗacaДaxекoнoмii pесypсiв i збеpеження дoвкiллЪ, a гoлoBI{е збiльrпити ]]Лaсневиpoбництвo бyльб нa пiвднi Укpaiни.

Oцiнкa oбгpyнтoвaнoстi нayкo.их ПoЛo}I(е[IЬ дисepтaцiТ, iхдoстoвipностi й II0BизIIи. Hayкoвa I{oBиЗFIa oДеp)кal{иХ Iскaкoвoто o. шt.pеЗynЬTaтiв дoслi.цжеI{Ь пoJUIгaс B ToМy, Щo в71еpulе Для yМoB пiвдня УкpaiЪинa Чopl{oЗеМi пiвденIIoN/ry дoслiдженo oсodливoстi poсTy' poЗBиTI(y Ta
!Зy:*I{я 

Bpo)кaЮ TpЬoX сopтiв кapтоплi piзних цpyП сTиГлoсTi зa лiтньoгoсaДlння IIa кpaпЛиI{IroМy ЗpoIIIеI{}Ii. AвтopoМ BсTalloBленoЁaкoнoмipнoстi тaефективнiсть фoтoсинTеTичнoТ дiяльнoстi poсЛин' oснoвни[ Пoк€}Зникiв якoстiбyльб зa пoсдIIaннЯ ДoЗ i спoсoбiв зaстoсyBaI{I{я мiнеphльниx дoбpив тapiстpеryлIoloчиX pечoBиIr" Aвтop BДaЛo BиЗI{aЧилa BЗaсМoЗB,ЯЗки мiженеpгoeкoнoмiчними BиTpaTaМи i пpибyTкoМ, a Taкoж екoнoмivнy i'еIIеpГeTичI{y ефективнiсть Tex}IoлoГiчниx пpийoмiв пiдвищенняпpoДyкTивнoстi кapтoплi.
Зв'язoк poбoти З нayкoBиNIIr llрoгpaМ avlИ. Hayкoвi poзpoбки, Щoyзaгaльненi B дисеpтaцii Iскaк-oвoТ o IП.; були викoнaнi вiдпoвiднo ДoнalIpЯМy нayкoBo.дoслiдницькoТ poбoти МикoлaiЪсЬкoГo нaцiонaлЬI{OГoaГpaplroГo yнiвеpсиTeTy Зa TеМoIo: ..ПiдвищеI{I{я 

IIpoДyкTивнoстi

i

j

t



a|poЛaн.цIшaфтiв пiвдeннoгo Ta Cyxoгo Cтeпy'' (J\b Дep)кaBIIoТ pеестpaцii
0105U00I575) y 2010 Poцi Ta ..Poзpoбкa теxнoлoгiй BиpOщyBaH:нЯ
сiльськoгoспo/цapсЬкиx кyлЬTyp y зв?язкy зi змiнoto клiмaтy'' (J\Ъ деp;кaвнoi
pеrсTpaцii 0113U001565) у 20||-2012 pp.

BиpoбниЧy пеpеBipкy i BпpoBaДження.цoслi.цrкень o. IП. IскaкoBoIо бyло
ПpoBе.цeнo B y IIaBчЕtJIЬIlo.нayкoBo-ПpaкTичI{oМy цeнщi МHAУ (плoщa - 3,5
гa), феpмеpсЬкиx гoсПoДapсTBax: <<oленa> Бpaтськoгo paйoнy МикoлaТвськoТ

цеIITpl MI{AУ

oблaстi (плoщa _ 5,7 гa) тa <Бдхсiлкa> ГoлoпpисTaнськoгo paйoнy ХеpсoнськоТ
oблaстi (плoщa. l l,0 гa).

Aвтopкolo були пpoBr.цеIri дoслiдxtеHIIя yпpo.цoBж 2010-2012 pp. У
IIaBчuLIIЬнo.нayкoBo-ПpaкTиЧHoМy центpi MикoлaiЪсЬкoгo HAУ
(с. КoмсoМoЛьсЬке МикoлaiЁськoгo paйoнy), Яке poЗTaIIIoBaIIе I{a пpaBoМy
беpезi p. Пiвденний Бy., ГpyнT дoслiднoТ дiлянки чoplloзrМ пiв.ценний
Baя{кoсyГЛинкoвий ЗaJIkIIIIкoBo.сoлoнцroвaтий. Бyлo ЗaкЛaДeнo
тpьoxфaктopний .цoслi.ц. Фaктop A - paйoнoвaнi copTи кapтoплi селекцiТ
Iнститyтy кapToIIЛЯpсTBa HAAI{ УкpaiЪи: paнIlЬoсTиrлиtl Tиpac,
сеpе.цнЬopaннiй Зaбaвa тa сеpе.цHЬoстиГЛиil - Cлoв'янкa. ) Фaктop B _ фoн
I{иBЛеIIня: без дoбpив, ЩоPsоKsg Bpoзки.ц i ЦsP+sIQ5 ЛoК€UIЬHo y IJJap rpyнтy 0-

у  Zv I )  Ta
y виpoбництвi.

У 20r5 20 I 6 p. pеЗyЛЬ TaTуI .цoслi.цlкень Iскaкoвa o.IШ. BПpoBa.ЩкyB€LЛa

Зaклaдення Ta ПpoBе,цеI{IIя дoслiдiв, вiдбip фyI{ToBиx i poслинниx
зpaзкiв, пiдгoтoвкy ik дo aнaлiзy вiдповiднo ЗaB.цaI{Ь дoслiдx<ень aвTopкa
ПpoBo,циЛa згi.цнo МеToдичHиx pекoМендaцiй, вкaзiвoк тa ДCTУ.

Зa темoro ДисrpTaцiйнoi poбoти oпyблiкoBal{o 20 нayкoBих ПpaцЬ, З IIиX
6 отaтей y фaxoвиx Bи.цaHIUIx, y ToМy vислi 2 - у Зaкop.цoнних BиДaнняx, 1
сTaTTЯ B )IrypнaЛi зapеесщoBaнoмy B мiжнapoдIloМy кaтaлoзi пеpioдиuниx
Bи.цaI{Ь (Ulriсhswеb TM Global Sеrials Dirесtory) i 13 TrЗ дoпoвiдей Ta
мaтepiaлiв кoнфеpенцiй.

flисеpтaцiro виклa.цеHo I{a 170 стopiнкax, BoIIa мiстить 24 pиcункa Ta
мiстить 22 тaблицi, дoдaтки. !иcepтaцiйнa poбoтa скЛaДaеTься зi встyпy, 6
poздiлiв, aнaлiзy Ta yЗaг€LJIЬI{еIlIш pезyльтaтiв дoслiджень, виснoвкiв,
pекoМеIl'цaцiй виpoбництвy, сIIискy BикopисTaниx .ц}кеpеЛ, якi вклroчae 274
нaймeнyвaнЬ, y ToМy числi 79 лaтиницеIo.

У ПepllroМy poздiлi .цисepTaцiйнoТ poбoти Нa oснoвi мaтеpiaлiв
IIayкoBиx .цxtеpеЛ aBтopкoю oПисallo с1..raсний сTaI{ виpoбництBa кapToплi,
бoтaнiчнi i бioлoгiчнi oсoбливoстi КyлЬTypи' BпЛиB фoнy }I{иBЛенIIя iI
piсщеryлятopiв IIa Пpoцеси poсTy Ta poзBиTкy poсЛи" nup'Ь''ni t 6opnoyвal{ня
ПpoДyкTивнoстi.

У дpy.oмy poздiлi виклa.цello Гpyнтoвo-клiмaтичнi oсoбливoотi зoни
ПpoBr"цення дослiд}I(еIlЬ' МеTo.цикy Пpoвr.цеI{ня дoслiдiв тa aгpoTrxнiчнi зaхoДи
BиpoщyBaIIня кapтoплi.

У TprTЬoMy poздiлi
ДoслiДжyвallиx фaктopiв Ha

IIaBе,цеI{o oПpaцЬoBaHl Дaнl щoДo BПЛиBy
пoживний prжиМ гpyнTy i ефективнiсть



BикopисTaHня Boлoги Пpи BиpoщyBaнI{i сopTiB кapтoплi piзниx ГpyП стиглoстi
нa фopмyBaIIIIя BpoжaЮ. Пeprш Зa Bсe aBTopкoЮ Bизнaченo вмiст pyxoivlиx
елементiB х(иBлrн:г,Я У Зp€tзкax фyнTy IIеpеД сa.цiнням Ta IIpи збиpaн"l бульбкapтoплi. Упpoдoв}It BегеTaцiТ кapтoплi кiлькiсть oпaдi" fryu.. p.i.;; ;;poкaMи дoолiджel{Ь' щo iстoтнo пoзнaЧиЛoся IIa сyМapl{oivry Bo.цoсIТoxtивaннi
pocЛин. Iскaкoвoro o.Ш. всTaIIoBлеI{o' щo, ц.й no**ник y 2010p. кoЛиBaBся yМе}кax 3548.3576 мз/гa, у 20|1 p. _ 28|З.28Зт ilt,u,Ь i.zolz p. _ 3250-з253',/"u. У сеprдIlьoМy зa poки дoолiдlкень aBTopoМ BиЗнaчrнo чaсTкиrpyнTOBoТ вoлoги, oпaдiв Тa пoливнoТ Bo.ци' ,oб.o склaдовi бaлaнсy
BoДoсПox{иBaI{I{я yдoбpенi poсЛиIIи дoслiджyBaних сopтiв кapтоплi бiльrпeфeктивнo BикOPисTOByIOTЬ BoЛory' нiж неyдoбpенi. Piстpегyлloloчi ПpеI]apaTи
Taкoж IIеBIIOIо мipoто Зни)кyBaJIи коефiцiснт вoдoсПo)киBa}IHя.

У четBepToMy poздiлi BикJIa.цеI{i pезyльTaTИ BПЛиBy фaктopiвBиpoTТIУBaннЯ нa бioмещи.rнi 
. тa мopфoфiзioлoгiчнi пoкaзники. A*тopкЬю

BсTaнoBлеI{o' щo BI{есeння мiнеpaльниx дoбpив i oбпpискyBaння пoсiвiвpеryляTopaMи poсT збiльrшyвaлo ГyстoTy сToя}II{Я poсЛиH. Aсимiляцiйнa
IIoBepxIIя poслин пiД вплиBoМ Пor.цнa}IнЯ дoбpив i piстpеryлятоpiв ЗpoсT€UIa,
IIpичoMy BнесеIII{Я пoвнoi нopМи мiнеpaльниx добpив IIе МaJIo ITrpеBaГи,
пopiвнянo З BикopисTaH}IЯМ IIoЛoB"""oi. вiд peкoMеI{.цoBal{oТ нopми. Чистa
ПpoДyкTl1внiсть фoтoсинтеЗy МaксиМ€tJIЬI{oЮ BиЗнaченa y фазy бyтoнiзaцiТ
кapтoплi. Пeвнa ПеpeBaгa зa .цaIIиМ Пoк€lзIlикoМ BиЗнaЧеI{a y poслиIr сopTy
Cлoв'янкa Зa лoкaJlЬнoГo BIIесeнIIя NцsP+sК+s сyмiснo з обpoбкоrо ikaГpoсTиМyлiнoм.

У пятoмy poздiлi висвiтлeнo pезyЛЬTaTи oблiкy вpo}кaЮ' якoстi бyльб
кapтoплi дoслiджyBaIIиХ сopтiв Ta IIoк€lзaнo сTpyкTypy Bpo}кalo зaлежнo вiДсopTy i фoнy I{иBленIIя. BстaнoBJIенo, щo Пpи BиpoщyBaннi кapтoплi лiтньoгo
сa,цiння У ДBoBрo)кaiтнiil кyльтypi нa фu,,,.,""o'y ЗpoIIIеннi ДoтtiльнoBикopиcToByBaTи yсi дoслiдlкyвaнi сopTи: paIIнЬoсTиглиiт Tиpaс,сеpеДIlЬopaннiй Зaбaвa Ta сеpе.цI{ЬoстигЛий Cлoв'янкa.

Aвтopoм Bизнaчe}Io, Щo зa сеpe.цньoi зaбезПeЧellocTi щyнтy pyxoМиMи
фopмaми oсI{oBIlиx елементiB xtиB^лення, мiнepaльнi дoбpивa y дoзi ЦsP+sK+sвнесенi Лoк€lЛЬHo y пIap фyIITy 0-12 cм, .uб....,..,yroTЬ тaкиЙ )ке BпЛиB нapiвень ypoхсaйнoстi дoслiдx<yвaниx сopтiв кapтоплi тa якiсть ik бyльб, як iЗaсToсyBaI{нЯ IIoBHoгo мiнеpaльIloгo дo6pивa N96P90K99 

- 
BpoЗкиД.

,.ЦoслiджеI{няМи Taкo)к oбгpyнтoBallo, щo У пеpioд бyтoнiзaцiТ poсЛини
кapтoплi дoцiльнo oбpoбляти prryляTopaМи poсTy: дiaзoфiтoM' aДaпToфiтoм
aбo aгpoсTиМyлiнoм, щo дoЪ"o,,"u Зa I{езIIaЧI{иx BиTpaT пiдвищyвaти
вpoжaйнiсть бyльб нa 1 ,2.|,,7 тlгaтaiстoтнo ПoкpaщyBaTИix якiсть.

loслiджеHнЯМи Iскaкoвoi o.шI. 
"..u"ou,.n,o, щo сrpеДнЬoЗBaженa

вpoжaйнiсть бyльб кapтoплi Зa poки дoслiдже}IЬ Ta пo всiх вapiaнтax сopToМ
Tиpaс сфopмoвaнa нa piвнi 22,I тlгa, сopToМ Зaбaвa 2з,6,u .op'o' Слoв,янкa

:,З!_:1. j!!a., a6o ДBa oстaннi . пopiвнянo з paнI{ьoстигЛиМ сopToМ Тиpaсп1/цBищиЛи вpolкaйнiсть бyльб вi.цпoвiДнo нa 6,8 i тa 72,2Yo.
Aвтopoм BизнaЧe}Io, щo нa piвень ypoжaйнoстi BПЛиBaIoть нaстyпнiIIoкЕlзники cTpyкTypи: кiлькiсть i NIaca сTaIItapTних бyльб з кyщa тa виxiД



ToBapних бyльб. BстaнoвлrIIo' щo зaгaЛЬнa кiлькiсть i мaсa сTaн.цapTI{их бyльб
пiд кyщеM ЗaJleжaлa вiд пoгo.цHиx yМoв poкiв .цoслiДжень i oioбливoЪтей
сopTy, a кiлькiсTЬ сTaII.цapTIIиx бyльб-(з 'uй. 60 г i бiльrше) булaпpиблизнo
oДIlaкoBoro i склaлa B сepе.цI{ЬoМy тto 4,6 rшт. Maсa отal{ДapTl{oi'бyльЪи 'iaкoж
нeiстoтнo piзнилaся пo сopTax i y сepедI{ЬoМy пo всiх вapiaнтax дoслiдy,
зoкpеМа ДЛя сopTy кapтoплi Tиpaс Boнa скЛaJIa 72,6 r; сopTy Зaбaвa 7З,2 г, a
сopTy Cлoв'янкa_ 73,6 т.

Aнaлoгiчнo змiнroвались i всi iншli Пoк€BI{ики сTpyкTypи' якi були
BизI{aчеIli знaчнo c|IpуIЯTЛИвirшими Зa oПTиМiзaцii фoнy u.,й",,o"

ЗмiнroвaлacЯ rIpИ цЬoМy i якiсть бyльб сopтiв кapтoплi. Зa виpoщyBaI{Hя
poсЛин нa }.Цoбpених фoнax сyмiснo з piсщеryЛЯTopaМи B бульбax
збiльlшyвaвся вмiст сyxиx peчoвиH' вiтaмiнy C 

. 
(aскopбiнoвoi киспoти) i

кpoХМ€tЛIo. Iстoтнo ЗpoсTaB пpи ЦЬoМy i yмoвний виxiд (.оip) кpoxy€tлIo З
oДиницi плoщi. Зa сyмiснoгo зaсToсyBaнIIя мiнеpaльниx дoбpив i
piстpеryлIoloчиx pечoBин IIa I,з5-|,7З il'u (нa 5s,з-i0,9%1 пopiвнянo З
неУ,ЦoбPеним кoIITpoлeМ. У тoмy числi oбpoбкa poслин. oup'o.,,i У фазyбyтoнiзaцii дoслiджyBaниМи peryЛяTopaМи poсTy сПpиялa збiльrшеннro
yМoBl{oГo збopy кpoХМaJIIo нa 0'27.0,З6 тlra aбo нa 11,l-14,8% пopiвнЯI{o 3
неoбpoблIoBal{иМи пoсiвaми. Aвтopoм BизHaченo, щo нaйбiльrший виxiд
кpoхМ€lЛIo зaбeзпevyс BиpoщyBaнI{Я сеpеДнЬoсTиГЛoГo сopTy кapтoплi
Cлoв'янкa, aнaiтменurий _ pallнЬoсTиГлoГo сopTy Tиpac.

Зa. oптимiзaцiТ фoнy )I(иBЛеI{н,I y Bиpoще}Iиx бyльбaх yсiх сopтiв
кapтoплi Дещo пiдвищyвaвся вмiст нiщaтiв. Пoзaкopеневi пiдх<ивлення
poслин кapтoплi nig1гevлIoloЧиМи ПpепapaTaМи cПpИЯЛИ ПеBнoМy ix
зI{и)кеI{I{тO в бyльбaх. I{eй poздiл, як i четвepтиЙ, е нaйбiльrш iнфopмu',Ь""'
тa цiкaвим.

У цroстoМy poзДiлi виклa,цеIIo pезyЛьTaTи дoслiд{tеtlЬ З BиЗнaчеH}Iя
екoнoмiчнoi тa el{еpГеTичнoi oцiнoк BBе.цеI{IIя дoслiдхtyBaниx фaктopiв дoTexl{oлoгiчниx пpийoмiв BиpoщyBaIIнЯ кapтoплi. AвтopкЬ. 

".,un.oBЛенo, щoПpи Bиpoщyвaннi сopтiв кapтoплi IIез€IJIежI{o вiд .py.', сTигЛoсTi' Дoцiльнo
BIIOсиTи мiнеpaльнi дoбpивa Ta oбpoбляти пoсiви сylaсHиМи
piсщеryлIoloчиМи pечoBиHaМи. Пoeднaння зztзHaЧеI{иХ зaxoдiв знaчI{o
Пoкpaщyе oснoвнi Пoк€BI{ики eкoнoмiчнoТ Ta еIIеpГеTичнoТ ефективнoстi.
PoзpaхyнкaМи el{epГеTичнoТ ефективнoстi визнaЧеIlo' щo BIIесення добpив i
oбpoбкa poсЛин piстpеryлIoloчиМи pеЧoBинaми збiльI]IyBaЛи пpиxiд енеpгii з
ypoжarМ. HaйменII]иМ пpиpiст енеpгiТ BI4ЯBI4BIЯ зa Bнесення дoбpив y нopмi
NяoPsоКяo Bpoзки.ц, a МaксиM€UIЬFIиМ . зa BиpoщyBaI{нЯ сopTy ё,o";""nu y
вapiaнтax ЗaсToсyBaHня N+sP+sК+s Лoк€lJIЬI{o.

У .цисеpTaцiйнiй poботi Iскaкoвoi oксaни IIIaмiлiiЪни нaBеДенo
TеopеTичI{e УЗaГЕшIЬнеIIIIя i нoве виpitпення Ba)кJIиBoГo нayкoBo.ПpaкTичнoГo
зaB.цaIIHЯ, Щo Пo,IIЯГaс B пiдвищеннi вpoжaйнoстi i якoстi буль6 сopтiв
кapтoплi, якe .цoсягaсTЬся IшЛяХoМ ефeктивнoгo пoсДHaнI{я oптимiзaцii фЪнy)I{иBЛеI{нЯ Ta oбpoбки poсЛин сyЧaсI{иМи piстpеryЛIоIoчиМи pечo3иI{aМи B
yМoBax пiвденнoгo Cтепy Укpaiни.



B yмoвax 3poIIIеI{ня Cтепy Укpaiни ДЛя oтpиМallнЯ вpoжaйнoстi бyльбкapтoплi лiтньoгo сaдiння зa кpaПЛиI{нoгo зpoIIIеIrIrЯ нa Чopl{oземi пiвденнoмyнa piвнi 23-27 тlгa з BисoкиМи пoк€lзIlикaМи якoстi бyльб Ta екoнoмiчнoiефективнoстi aBTopoМ p"*o*""дo;;;; ;oсoByBaTи нaстyпнi елементиTеxlloлoгii: внoсити мiнеpaльнi. дoбpивa У дoзi NolP.,Ko, лoк.шIЬ}Io y гpебенi(,шap гpyнTy 0.12 сМ) дo сaдiнняi 
"u 

,,o"u,*y бyтoнiЪaцiТ пoоiви pocЛинкapтoплi oбpoбляти a|poсTиМyлiнoм; BикopисToByBaTи ДлЯ сaдiння сopTи:сеpеДIIьoстиглий Cлoв'янкa, сrpеДIlьopaннif,ЗalaвiTa pal{нЬo cтиглиЙTиpaс.
{искyсiйнi пoлorrсеIlllя'u,uy",trннf, Дo ДисеpTaцiйнoТ рoбoти.oзнaйoмлеI{ня з ДисepTaдiйнoro poбoтoro з€lлиIIIae зaГ€UIЬIIе п.ЗиTиBI{еBpaжеIrня' пpoTе в нiй мaIoTЬ мiсце й пeвнi нeдoлiки' зoкpеМa:- У poздiлi I ДoсTaTнЬo IIIиpoкo IIaBeДенo бoтaнiuнy xapaкTеpисTикyкapтoплi тa п бiолoгiчнi oсoбливoстi. ЗaзнaченoМy пиTaIlнIo Мo}кнa бyлo бпpидiлити MеIiIIIе yBaги, a.цxtе aBTop У IIaсTyпIIoМy poздiлi Дaс ПoBI{yxapaкTеpИcTИКУ BзяTиМ нa дoслiджeння сopTaМ кapтoплi piзниx Гpy;стиглoстi.
- Paзoм з TиМ y poздiлi II дoцiЛьI{o бyлo б нaвести XapaкTеpисTикypiстpеryлIoloЧиx pеЧoBиI{' ЯкиМи oбpoблял, po.n"", y фaзy бyтoнiзaцiТ, ixсклaД, кol{ценTpaцiro, yсTaIroBи _ opигiнaтop", 

"op'и 
BикopисTaI{ня Toщo.У цьoмy ж poздiлi слiд бyлo б вкaзaти якиМ ЧиI{oМ BIIoсили мiнеpaльнi

дoбpивa У дoслiдi Ta ЯкиМ aгpeгaToМ згiднo peкoмeндaцiй aBTopaзaсToсoByBaTИ iх y виpoбництвi.
. У poздiлi III тa iншrиx не y всix Пpе.цсTaBленйx B .цисеpTaщiТ тaблиЦЯxaBTop пoДae змiст вapiaнтiв, a IIaBoДиTЬ ЛиIIIе ix ''y*.puцi', щo дещoyскJlaднюr IIIBи.цкe poзyмiння I{aBеДеI{иx знaчeнЬ y TaкиХ тaблицяx Taнеoбxi.цнiсть звepнення .цo poЗIIIифpoвки вapiaнтiв y iнrпi тaблицi.- Бaх<aнo бyлo 6 Пpи 

",*,uд.""i 
oсoбливoстей BoДoсПo)киBaнI{якapтoплi oкpiм зpoIIIyBaJIьнoi нopМи I{aBес ти iт IIoкzlзIlики BoДнoГo prxrиМy

ЩУнTУ, ПеPIII зa Bсе пoк€l3aTи виxiднi зal7acИ BoлoГи тa ix кoЛиBaнHя Зa poкaМи
,цoслi.цжeнь.

- Пpи BиклaДеHнi мaтеpiaлy y IV poздiлi ДисepTaцii й oсoблиBo щoДo}IaсTaIII{я oсIloBIIиХ фaз вегетaцii, кpaще й бiльшl ПpaBилЬI{o бyлo б нaвести ikзa poкa]\4и дoслiдxtellЬ, a не y..p.д". BaTИ. I{e б ДoЗBoЛиЛo бiльrш чiтIсеpoзyмiння кoнкpеTl{иx пoгoД""* y'o", щo скЛ€lJI ИcЬ У oкpемi poки дoслiдженьTa oкpеМi мiжфaзнi пеpioди poзBиTкy poслин. УсеpедHеIIнЯ зaзнaче}Iиx .цaниx
:::jу.: t-Tбilкнoстi.як мirк .op'u'" кapтoплi piзниx Гpyп сTиГлoсTi, тaк i мiжДoслl.цx(yBallиМи вapi aнтaми.

]. У Чo.4iлi V пpи BикЛaденнi .цaIII.x дoслiдженЬ щoДo сфopмoвaнoТвpoжaйнoстi бyльб дoслiджyBaниx сopтiв кapтoплi' .цopечIlo'бyлo б xoч нaпpиклaдi ЯкoГoсь iз ниx IIaBeсTи зaг€LлЬIIy aбo бioлoгi.rнy вpoжaйнiсть, a неЛиIIIe виxiд ToBaplrиx бульб iз зaзнaченIIЯM фpaкцiй тa piвня ypo)кaЮ ToBapниХбyльб.
- CтoсoвI{o oсI{oBниx Пoк€lзникiв якoстi бyльб кapтоплi, тo oкpемi зниx' Зoкpемa вмiст сyхиx peЧoвиI{ тa кpoХMuUIIo, Дopечнo б ,.u"."," Зa poкaМи



.цoсЛi.цжеI{Ь, якi iстoтнo piзнились зa кiлькiстto oпaдiв, щo BиП€Lли BПpo.цoB)к
пеpioдy вегетaцii.

. У.цисеpтaцiйнiй poбoтi, I{a ж€UIЬ, МaIoTь мiсце oкpемi невдaлi BиpaЗи,
ЗoкprМa с. 85, 109 тa iн.

Paзoм з TиМ, ЗaзнaЧeнi зayвaжеIIHя тa недoлiки .цo .цисеpтaцiйнoТ poбoти
Iскaкoвoi oксaни IIIaмiлiТвIIи IIe МaIoTЬ негaTивнoГo BПлиBy нa знauyщiсть
poбoти як Для нayки' тaк i сiльськoгoсПoДapсЬкoгo виpoбництвa. Зaгaлo', .,po
poбoтy склa.цaeTЬся ПoзиTиBнa oцiнкa. ЧиЪaстьсЯ BoI{a з легкiстIo Ta лoбpеспpиймaеTЬсЯ.

.(исеpтaцiйнa pобoтa HaГ7ИcaTIa лiтеpaтypнolо yкpaТнськoго МoBoto,
гpaN{oTHo' lJIIoсТpoBaIIa pисy}IкaMи' BисHOBKИ.Гa prкoМеI{Дaцii виpoбництвy е
apryМенToBaIIиMи, Boни фyнTyIоTься нa oщйn,u",* ексПеpиМеHTaЛЬF1иХ
мaтеpiaлax, ДaниМи дoслiдхсень, oблiкiв, aнaлiзiв зa вiДпoвiд}toГo
yЗaгaJIЬнeнI{я Ta TеopеTиЧIIoГo обгpyнтyBaння. iх BПpовa.ц}кеIIня B y'o"u*
пiвдня Укparни сIIPияTиМе фopмyвaiнlо Ь.*o.o Bpo)кalo бyльб висoкoi якoстi
зa лiтньoгo сaдiння кapToIIлi нa кpaПЛиIII{oМy зpoшеннi.

Biдпoвiднiсть змiсry aвтopефеpaTy ДисepTaцiйпiй poботi. Змiст
aвтopефеpaTy (yсi poздiли, щo нaведенi в ньoмy) noЪ"oro мiporo вiдпoвiдaтoть
i е iдентиvними ДисеpTaцiйнiй poбoтi. У 

""o'y 
IIaBе.це}ro BиснoBки Ta

pекoмендaцii виpoбництвy згiднo дисеpтaцii, BoIIи сфopмyльовaнi viткo,
apryМенToBaнo i бaзyrоться I{a yзaгальненнi pезyл"тaтiв BлaсIIих
ексгIеpиМеIIT€LJIЬних дoслiдженЬ aBTopa.

Зaгaльний виснoвoк. B цiлoмy, Bсe Bище з€lЗнaчеI{r Дar мorкливiсть
зpoбити BисI{oBoк, Щo дисepтaцiя e зaBеpIIIеIroЮ нayкoBoЮ IIpaцеIO' Якa
вiдпoвiдaе BиМoгaМ П. 10 <<Поpядкy .'p,.yд*ення IIayкoBиx стyпенiв Ta
ПpисBorння BЧel{oГo зBaнI{я сTapIIIoГo нayкoBoГo спiвpoбiтникa))'
зaTBеpДжeнoГo Пoстaнoвoro Кaбiнетy Мiнiстpiв Nb 567 вiд 24 липня 201З p", a
iТ aвтop Iскaкoвa oксaнa IШaмiлiiЪнa зaсЛyГoByr Пpисy.цжеIIня l{ayкo3oГo
сTyПеI{я кal{.циДaTa сiльськoГoсПoДapсЬкиx IIayк зa спецiaльнiстro 06.01.09 _
poсЛинI{ицTBo.
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