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Актуальність теми. Дефіцит рослинного білка в Україні становить близько  

2,0 млн т, проте збільшити його виробництво лише за рахунок зернових культур без 

розширення площі посівів зернобобових неможливо. Культура люпин дає можливість 

одночасно вирішувати існуючу проблему – зменшення дефіциту рослинного білка як 

у раціонах сільськогосподарських тварин, так і при забезпеченні населення якісними 

високобілковими продуктами харчування, а також збереження навколишнього 

середовища. Успішне вирішення вказаної проблеми в умовах Полісся, яке зазнало 

впливу радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, значною мірою 

залежить від покращення агроекологічного стану ґрунтового покриву, розроблення і 

впровадження у виробництво науково обґрунтованої технології вирощування 

культури, що базується на використанні агротехнологічних та біологічних основ при 

формуванні продуктивності. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дослідження за 

темою дисертаційної роботи здійснювали впродовж 2006-2019 рр. згідно з 

тематичними планами Інституту сільського господарства Полісся НААН відповідно 

до: НТП «Зернові культури» за завданням «Розробити науково-обґрунтовані 

технології виробництва насіння нових сортів зернових, зернобобових культур та їх 

прискореного розмноження» (№ ДР 0106U009308, 2006-2010 рр.), а також завданням 

«Розробити нові та удосконалити існуючі технології вирощування люпину 

вузьколистого за максимально можливої реалізації ресурсних потенціалів сортів на 

основі діагностичних методів управління процесами формування врожаю в умовах 

радіоактивного забруднення» (№ ДР 0106U009286, 2006-2010 рр.); НТП 

«Кормовиробництво» за завданням «Вивчити ефективність використання силосів із 

різних культур при виробництві тваринницької продукції у зоні Полісся» (№ ДР 

0106U009281, 2006-2010 рр.); ПНД «Кормові ресурси» за завданням «Встановити 

принципи застосування генетико статистичних методів у селекції сортів люпину 

вузьколистого та створити його сорти кормового і сидерального напряму 

використання з підвищеними адаптивними властивостями, продуктивністю та якістю 

продукції, а також розробити наукові основи ефективного насінництва 

новостворених сортів та методи прискореного їх розмноження» (№ ДР 0112U000442, 

2011-2015 рр.); ПНД «Технології вирощування зернових культур» за завданням 

«Розробити перспективні технології вирощування зернобобових кормових культур на 

насіння, адаптованих до умов Полісся в умовах глобальних змін клімату» (№ ДР 

0116U004668, 2016-2018 рр.); ПНД «Корми і кормовий білок» за завданням 

«Розробити теоретичні основи формування конкурентоспроможних агроценозів 

люпину вузьколистого з метою максимальної реалізації їх кормової продуктивності» 

(№ ДР 0116U004676, 2016-2020 рр.).  



Мета роботи – теоретичне обґрунтування агротехнологічних та біологічних 

основ формування продуктивності люпину вузьколистого шляхом розробки 

адаптованих до умов середовища елементів його вирощування і комплексного 

поєднання основних агротехнічних прийомів у єдиному технологічному циклі, а 

також встановлення параметрів формування та функціонування територій 

стабільного виробництва культури в зоні Полісся України, залежно від погодних 

умов і агротехнічних чинників, спрямованих на максимальну реалізацію потенційної 

продуктивності сучасних сортів і відтворення родючості низькопродуктивних 

дерново-підзолистих ґрунтів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні важливої 

сільськогосподарської проблеми, пов’язаної з усуненням дефіциту рослинного білка 

шляхом підвищення продуктивності люпину вузьколистого та його сумішей на 

дерново-підзолистих ґрунтах з низьким вмістом елементів живлення за рахунок 

комплексної оцінки біологічних особливостей культури за умови застосування 

екологічно безпечних та економічно доцільних елементів технології вирощування. 

Уперше для умов зони Полісся України на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті: - 

теоретично обґрунтовано агротехнологічні та біологічні основи інтенсифікації 

вирощування люпину вузьколистого для різного господарського використання 

шляхом удосконалення технологічних заходів з урахуванням біологічних 

особливостей культури і погодних умов; - встановлено закономірності формування 

показників продуктивності та якості врожаю сучасних сортів люпину вузьколистого в 

одно видових посівах і в сумішах, залежно від агротехнологічних прийомів 

вирощування з урахуванням погодних умов періоду вегетації культури; - 

запропоновано оптимізовану модель вирощування люпину вузьколистого, яка сприяє 

реалізації його потенційної врожайності в одновидових посівах і сумішах за рахунок 

поліпшення елементів технології (способи обробітку ґрунту, сорти, строки та способи 

сівби, норми висіву, норми внесення мінеральних добрив, водорозчинні комплексні 

добрива з мікроелементами); – доведено екологічну безпечність та економічну й 

енергетичну  доцільність запропонованих до впровадження елементів технології 

вирощування культури як в одновидовому посіві, так і сумішах; – обґрунтована 

можливість одержання олії із зерна сучасних сортів люпину вузьколистого, 

збалансованої за жирно кислотним складом, що є важливим компонентом для 

створення повноцінних продуктів харчування та товарів повсякденного вжитку; – 

доповнено наукове уявлення про можливість використання борошна люпину 

вузьколистого як харчової добавки в технології приготування тіста з метою 

поліпшення споживчих властивостей та хлібопекарських якостей хлібобулочних 

виробів; - доповнено можливість отримання екологічно безпечних кормів із люпину 

вузьколистого на радіоактивно забруднених ґрунтах зі щільністю забруднення за 
137Cs – 182-195 кБк/м2. Удосконалено технологічні прийоми вирощування сучасних 

сортів люпину вузьколистого в одновидових посівах і в сумішах для різного 

господарського використання, що спрямовані на оптимізацію росту, розвитку та 

підвищення продуктивності культури за рахунок впровадження енергоощадних, 

екологічно безпечних елементів технології на дерново-підзолистих ґрунтах. Набули 

подальшого розвитку наукові положення про функціонування агроценозів на основі 



взаємозв’язку рослин люпину вузьколистого із навколишнім середовищем у процесі 

росту, розвитку, формуванні врожаю та його якості.   

Практичне значення отриманих результатів полягає: у розробці 

конкурентоспроможних, енергоощадних технологій вирощування люпину 

вузьколистого на дерново-підзолистих ґрунтах, які забезпечують стабільний врожай 

культури високої якості на рівні 2,5-3,1 т/га зерна, 33,0-35,8 т/га зеленої маси та 8,3-

9,3 т/га сухої речовини; у встановленні придатних за погодними умовами територій 

найефективнішого виробництва зерна люпину вузьколистого у зоні Полісся; у 

визначенні доцільності введення до складу бобово-злакових сумішей люпину 

вузьколистого при їх вирощуванні на зелений корм та зерно з метою одержання 

якісної продукції на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах; у доведенні доцільності 

використання люпину вузьколистого для годівлі великої рогатої худоби у 

господарствах, що розташовані на радіоактивно забруднених територіях (щільність 

забруднення за 137Cs – 182-195 кБк/м2) за умови дотримання технології вирощування 

культури.  

Наукові результати експериментальних досліджень взято за основу при розробці 

«Комплексної програми розвитку сільського господарства Житомирської області у 

2009-2010 роках та на період до 2015 року» (Житомир, 2009), при підготовці розділу 

«Рослинництво» у монографіях «Наукові основи агропромислового виробництва в 

зоні Полісся і Західному регіоні України» (Київ, 2004; 2010), рекомендацій щодо 

технологій вирощування люпину вузьколистого у зазначеній зоні на зерно та насіння, 

зернофураж, зелений корм і силос із метою забезпечення галузі тваринництва 

збалансованими кормами, а також для використання борошна люпину вузьколистого 

як харчової добавки у технології приготування тіста з метою поліпшення споживчих 

властивостей та хлібопекарських якостей хлібобулочних виробів і олії з нього.  

Розроблені та удосконалені технології вирощування люпину вузьколистого 

впроваджено протягом 2012-2016 рр. у господарствах Житомирської, Волинської, 

Рівненської і Чернігівської областей на площі близько 1,6 тис. га з приростом врожаю 

від 0,3 до 2,5 т/га та економічним ефектом від впровадження 0,7-12,3 тис. грн, що 

підтверджено відповідними актами впровадження. Матеріали наукових розробок 

широко використовуються у наукових дослідженнях, науково-практичній роботі 

господарств різних форм власності, програмах підвищення кваліфікації спеціалістів 

агрономічного напрямку.  

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні наукових даних за 

тематикою досліджень, що наведені у вітчизняній і зарубіжній літературі, визначенні 

мети та завдань роботи, опрацюванні схем дослідів, розробці програми науково-

дослідних робіт, їх постановки й проведення, узагальненні отриманих результатів та 

їх інтерпретації при написанні дисертації, підготовці друкованих праць, наукових 

звітів і рекомендацій, впровадженні у виробництво наукових результатів досліджень. 

У разі спільного виконання наукових досліджень прізвища співвиконавців наведено 

як співавторів публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Одержані результати досліджень 

доповідались та обговорювались на: VIII-ХII Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях молодих вчених і спеціалістів «Стан та перспективи розвитку 

агропромислового виробництва України» (с. Созонівка, Кіровоградська ДСГДС ІСГС 



НААН, 2012-2015 рр.); VI Міжнародній науковій конференції «Корми і кормовий 

білок» (Вінниця, ІКСГП НААН, 2012); Конференції молодих вчених «Наукові 

здобутки молоді – вирішенню проблем АПК» (Житомир, ІСГП НААН, 2012); V 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Інноваційно-

інвестиційний розвиток рослинницької галузі – стан та перспективи» (Харків, ІР ім. 

В.Я. Юр’єва НААН, 2012); Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 25-річчю Всеросійського науково-дослідного інституту люпину «Люпин 

– его возможности и перспективы» (Брянск, ГНУ ВНИИ люпина, 2012); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Государственное регулирование АПК России в 

условиях вступления во Всемирную торговую организацию» (Новосибирск, ГНУ 

СибНИИЭСХ РАСХН, 2013); IV Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених «Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення 

ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва» (Тернопіль, 

Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН, 2014); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК» 

(Житомир, ІСГП НААН, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України» (Житомир, 

ЖНАЕУ, 2015), Міжнародній науково-практичній конференції «Наука в епоху 

дисбалансів» (Київ, ЦНП «Велес», 2016), Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях (у рамках І-го наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах-2016» 

«Рослинний світ України: теоретичні і прикладні аспекти вивчення та освоєння у 

виробництві основних і малопоширених видів (сільськогосподарські і біологічні 

науки)», «Аграрна наука і освіта в Україні: історичний екскурс, сучасна парадигма, 

стратегія розвитку» (с. Крути, ДС «Маяк» ІОБ НААН, 2016); Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції «Актуальні питання економічного розвитку в 

сучасних умовах» (Херсон, ХДАУ, 2016); Міжнародній науково-практичній 

конференції «30 років Чорнобильської катастрофи. Актуальні проблеми, напрямки і 

шляхи їх вирішення» (Житомир, ЖНАЕУ, 2016); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Селекція, насінництво, технології вирощування круп’яних та інших 

сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи» (Кам’янець-Подільський, 

ПДАТУ, 2016); І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ефективне 

функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого 

розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти» (Полтава, ПДАА, 

2016); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні процеси 

економічного розвитку в сучасних умовах» (Херсон, ХДАУ, 2017); І Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Функціонування АПК на засадах раціонального 

природокористування» (Полтава, ПДАА, 2017); ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Ефективне функціонування екологічно стабільних 

територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та 

економічний аспекти» (Полтава, ПДАА, 2017); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Модернізація економіки країни у контексті соціальних викликів» 

(Львів, ГО ЛЕФ, 2018); Proceedings of XХVІ International scientific conference «New 

trends in the scientific world» (Morrisville, SI “Universum”, 2018); XVII Международной 

научно-практической конференции «Агропромышленный комплекс стран ЕАЭС: 

экономика и управление» (Барнаул, Алтайская лаборатория СибНИИЭСХ СФНЦА 



РАН, 2018); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стан і перспективи 

розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур» (Дніпро, ДДАЕУ, 2018); Науково-

практичній конференції «Сучасний стан і перспективи ефективного використання 

земельних ресурсів Полісся» (Житомир, ІСГП НААН, 2019); Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Наслідки аварії на ЧАЕС: реалії 

сьогодення» (Житомир, ІСГП НААН, 2019).  

За темою дисертаційної роботи опубліковано 64 наукових праць, у тому числі 14 

– у фахових виданнях, 9 – у виданнях іноземних держав та наукових виданнях 

України, включених до міжнародних наукометричних баз цитування, 23 – матеріали 

науково-практичних конференцій, 18 – інші видання. 

Оцінка змісту дисертації. Дисертаційна робота Ратошнюка В.І. виконана в 

Інституті сільського господарства Полісся НААН впродовж 2006-2019 рр., подана у 

вигляді рукопису загальним обсягом 536 сторінки комп'ютерного тексту, викладена 

українською мовою, складається зі вступу, дев’яти розділів, висновків, рекомендацій 

виробництву, списку використаних джерел і додатків. Робота містить 91 таблицю, 5 

рисунків, 51 додаток. Список використаних джерел налічує 572 найменувань, з них 

66 – латиницею. У додатках розміщені матеріали, що підтверджують практичне 

застосування отриманих результатів досліджень у виробництві.  

Ступінь обґрунтованості наукових досліджень. Наукові положення достовірні 

та обґрунтовані, представлені в дисертації результати досліджень мають наукову 

новизну, висновки значимі для науки і практики, підтверджуються апробованим 

експериментальним матеріалом, одержаним в процесі польових і лабораторних 

досліджень. 

У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання досліджень, наведенні відомості щодо зв'язку роботи 

з науковими програмами і тематиками, вказані об’єкт, предмет та методи досліджень, 

визначені наукова новизна одержаних результатів та їх практичне значення. Вказано 

особистий внесок здобувача, відомості щодо проведення апробації даної роботи, 

наведено кількість публікацій. 

У першому розділі "Агробіологічне і технологічне обґрунтування процесу 

формування високої та стабільної продуктивності люпину вузьколистого" (огляд 

літератури), який викладено на 41 сторінці у 5-ох підрозділах (стор. 38-78) 

проаналізовано результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених з питань 

впливу елементів технології вирощування на ріст, розвиток та формування 

урожайності зеленої маси та зерна люпину кормового, вказані особливості 

вирощування люпину вузьколистого на радіоактивно забруднених територіях, а 

також альтернативного використання люпину у виготовленні борошняних виробів та 

олії. Визначено недостатньо вивчені питання та обґрунтовано необхідність 

проведення досліджень з метою удосконалення елементів технології вирощування 

люпину вузьколистого в умовах Полісся України та використання у виготовленні 

харчових продуктів. 

У другому розділі "Об’єкти, умови та методика проведення досліджень", 

який складається із 4-ох підрозділів і займає 15 сторінок тексту (стор. 79-93), 

наведений аналіз місця проведення досліджень, характеристика ґрунтового покриву, 



детально проаналізовані погодні умови в роки проведення досліджень, відмічені 

кращі з них для вирощування люпину вузьколистого. Приведено схеми польових 

дослідів, агротехнічні умови вирощування, перераховані методики та методи, згідно 

яких були проведені спостереження, обліки і аналізи у польових та лабораторних 

дослідженнях. 

Третій розділ "Вплив погодних умов на формування продуктивності люпину 

вузьколистого" складається із 2-ох підрозділів і займає 27 сторінок (стор. 94-120). У 

ньому автором зроблений детальний аналіз гідротермічних показників періоду 

вегетації люпину кормового кожної області, яка входить до зони Полісся, за період з 

2005 по 2019 роки, визначено кратність проявлення несприятливих погодних умов за 

цей період, а також встановлений оптимальний регіон вирощування культури в зоні. 

Проаналізовано динаміку виробництва зерна люпину у зоні Полісся за 15-річний 

період, наведено результати регресійного та визначено силу зв’язку між урожайністю 

та погодними умовами. Розроблено математичні моделі залежності урожайності 

культури від таких гідротермічних показників, як температура повітря та кількість 

опадів для кожної з областей зони Полісся.  

У четвертому розділі «Фотосинтетична активність люпину вузьколистого», 

який складається із 6-ти підрозділів і займає 58 сторінок тексту (стор. 121-178), 

проаналізовано вплив досліджуваних агрозаходів на тривалість періоду вегетації 

люпину вузьколистого, динаміку формування культурою листкової поверхні, 

накопичення сухої речовини, фотосинтетичний потенціал посіву та чисту 

продуктивність фотосинтезу. Доведено, що найсприятливіші умови для оптимізації 

оптико-біологічної структури посіву люпину вузьколистого складались за другого 

строку сівби звичайним рядковим способом (з шириною міжрядь 15 см), нормою 

висіву 1,2 млн насінин/га, внесення N30P60K60 та проведення двох позакореневих 

підживлень водорозчинними комплексними добривами з мікроелементами. 

Поєднання вказаних агрозаходів забезпечувало формування листкової поверхні 30,4-

41,9 тис. м2/га, фотосинтетичного потенціалу 2,0-2,6 млн м2/га, накопичення сухої 

речовини 6,27-10,96 т/га, чистої продуктивності фотосинтезу 6,2-7,1 гхм2/добу, що 

створює сприятливі умови для отримання врожаю зерна на рівні 2,51-3,07 т/га. 

У п'ятому розділі «Симбіотична продуктивність люпину вузьколистого», який 

складається із 3-ох підрозділів і займає 56 сторінок тексту (стор. 179-234), 

проаналізовано показники формування загальної та активної кількості бульбочок, їх 

маси, загального та симбіотичного потенціалів посіву, а також продуктивності 

симбіотичної діяльності посіву залежно від агрозаходів, що досліджувалися. 

Показано, що варіант технології вирощування люпину вузьколистого, який 

передбачав сівбу звичайним рядковим способом (ширина міжрядь 15 см) нормою 

висіву 1,2 млн насінин/га, внесення Р60К60 та проведення двох позакореневих 

підживлень, забезпечує найсприятливіші умови для проходження азотфіксації, про 

що свідчать показники 138,2-168,9 кг/га біологічно фіксованого азоту.  

У шостому розділі «Продуктивність люпину вузьколистого залежно від 

елементів технології вирощування», який складається із 3-ох підрозділів і займає 

52 сторінки тексту (стор. 235-286), проаналізовані показники структури врожаю та 

врожайність культури залежно від елементів технології вирощування, а також 

розроблені моделі залежності урожайності від вказаних показників.  



Оптимальна структура посівів люпину вузьколистого в агроценозах формується 

за сівби звичайним рядковим способом із шириною міжрядь 15 см, норми висіву 1,2 

млн насінин/га в ґрунт, температура якого на глибині загортання насіння становить 8 
оС, внесення N30Р60К60 та проведення позакореневих підживлень у фази бутонізації та 

початку наливу насіння, і отримання 43 % приросту зерна за урожайності на контролі 

1,75-2,14 т/га. З метою прискореного розмноження нових сортів люпину 

вузьколистого, насінницькі посіви доцільно сіяти черезрядковим (30 см) та 

широкорядним (45 см) способом за висіву 0,6 і 0,9 млн насінин/га. Найвищу 

насіннєву продуктивність, високі показники якості посівного матеріалу та 

коефіцієнтом його розмноження забезпечили посіви другого строку сівби з нормою 

висіву 0,9 млн насінин/га звичайним рядковим способом із шириною міжрядь 15 см 

(урожайність зерна – 1,96-3,03 т/га з виходом 1,71-2,76 т/га кондиційного насіння) та 

черезрядковим – з шириною міжрядь 30 см (урожайність зерна – 1,88-2,89 т/га з 

виходом 1,64-2,62 т/га кондиційного насіння), внесення N30P60K60 в поєднанні з 

позакореневими підживленнями комплексним добривом.  

У сьомому розділі «Агроекологічне обґрунтування вирощування люпину 

вузьколистого за умов альтернативного використання», який складається із 5-ти 

підрозділів і займає 37 сторінок тексту (стор. 287-323), приведені результати 

досліджень стосовно вирощування бобово-злакових сумішок, до яких входить і 

люпин вузьколистий на зелену масу та зерно, доведена можливість використання 

люпинового борошна для поліпшення структурно-механічних властивостей тіста та 

підвищення біологічної цінності пшеничного хліба, а також визначений 

амінокислотний склад олії з зерна люпину. 

Найвищі показники кормової продуктивності люпину вузьколистого 

(урожайність зерна 2,51-2,74 т/га; вміст перетравного протеїну 290,86-292,82 г/кг 

корму; збір перетравного протеїну 0,73-0,80 т/га; вихід продукції у к. од. 3,46-3,68 

т/га; вихід кормо-протеїнових одиниць – 5402,4-5824,5 на 1га) одержали за висіву 1,2 

млн насінин/га рядковим способом із шириною міжрядь 15 см в ґрунт, температура 

якого на глибині загортання насіння становить 8 оС та внесення N30Р60К60 у поєднанні 

із двома позакореневими підживленнями. 

Вирощування люпину вузьколистого в складі бобово-злакових сумішок на 

зелений корм та зерно залежно від їх асортименту (овес, тритикале, пелюшка, вика 

яра і люпин із співвідношенням 23-62 % у насіннєвій масі) сприяло підвищенню 

продуктивності посівів від 5-10 до 18-28 %.  

Додавання 3% люпинового борошна до загальної маси пшеничного сприяє 

збільшенню частки білка, збалансованого за амінокислотним складом й біологічно-

активними речовинами, зумовлює прискорення швидкості газоутворення та 

дозрівання тіста, а також забезпечує кращий ефект у технології приготування хліба, 

поширюючи можливості його використання як функціонального харчового продукту 

із об’ємом 910-1010 мл та загальною хлібопекарською оцінкою 7,0-8,1 бали за 

семибальною оцінкою на контролі. Введення 9-15 % борошна люпину у борошняну 

суміш для приготування тіста підвищує його водопоглинальну здатність на 2,0-10,0 

%, збільшує в’язкість (із 95 до 160 мм), укріплює клейковину, уповільнює розвиток 

деформації текучості та розпливання (розрідження тіста знижується із 70 до 30), 

зменшуючи силу борошняної суміші (з 242 до 202 о.а.) та об’єм тістових заготовок і 



готових виробів (із 1010 до 540 мм), збільшуючи час утворення стійкого тіста (від 2,0 

до 9,5-13,0 хв.), що може бути використано у технології приготування бісквіту.  

Доведено, що олія з зерна новостворених сортів люпину вузьколистого 

збалансована за жирнокислотним складом (пальмітиновою, олеїновою, лінолевою та 

ліноленовою кислотами), антиоксидантами, вітамінами, мінеральними речовинами та 

іншими харчовими компонентами, тому може бути основою для створення 

повноцінних продуктів харчування, зокрема, маргарину та майонезу, а також 

важливим компонентом при виготовлені широкого асортименту товарів 

повсякденного вжитку - мила, шампунів, мастильних засобів, стеаринових свічок, 

оліфи, парфумів тощо.  

У восьмому розділі «Особливості технології вирощування люпину 

вузьколистого на радіоактивно забруднених ґрунтах», який складається із 2-ох 

підрозділів і займає 24 сторінки тексту (стор. 324-347), автором проаналізовані 

особливості вирощування люпину вузьколистого в умовах радіоактивного 

забруднення ґрунтів та накопичення важких металів у продукції. На дерново-

підзолистих ґрунтах із питомою активністю 137Сs 607-615 Бк/кг внесення Р60К60 

зменшує його активність у сухій біомасі та зерні одновидових посівів люпину 

відповідно на 40 і 50 Бк/кг по відношенню до контролю (190 і 237 Бк/кг), а також 

сприяє зниженню коефіцієнтів переходу радіонуклідів у продукцію, зокрема, у зерні 

– із 1,30 до 1,03, у сухій масі – із 1,05 до 0,84. 

Доведена доцільність використання люпину вузьколистого для годівлі тварин 

великої рогатої худоби шляхом запровадження змішаних посівів із злаковими 

зерновими культурами, на яких за внесення Р60К60 зменшується питома активність 
137Cs в сухій масі врожаю із 110 до 86 Бк/кг, в зерні – з 123 до 97 Бк/кг. При цьому 

коефіцієнт переходу 137Cs з ґрунту в продукцію знижується у зерні із 0,61-0,74 до 

0,48-0,58, у сухій масі – із 0,56-0,65 до 0,44-0,51, а заготовлені корми із бобово-

злакових сумішок за вмістом 137Cs і 90Sr відповідали нині діючим державним 

гігієнічними нормативам (ДР-2006).  

У дев’ятому розділі «Економічний та енергетичний аналіз технологій 

вирощування люпину вузьколистого», який складається із 3-ох підрозділів і займає 

40 сторінок тексту (стор. 348-387), проведено оцінку розроблених елементів 

технології вирощування сортів люпину вузьколистого щодо економічної та 

біоенергетичної їх ефективності. За вирощування люпину вузьколистого на зерно та 

насіння на дерново-підзолистому ґрунті найвищу економічну ефективність (чистий 

прибуток 9,69-13,61 тис. грн/га за рівня рентабельності 123-173 %) забезпечувала 

технологія вирощування, яка передбачала оранку на глибину 18-20 см, внесення 

N30Р60К60 та позакореневі підживлення комплексними добривами з макро- і 

мікроелементами у фазі бутонізації та початку наливу насіння, сівбу звичайним 

рядковим способом нормою висіву 1,2 млн насінин/га, у строк, коли температура 

ґрунту на глибині загортання насіння досягне 8 оС.  

На середньозабезпечених елементами живлення дерново-підзолистих ґрунтах 

за комплексного застосування удосконалених елементів технології вирощування, за 

винятком зміни норм мінерального живлення (Р60К60) та норм висіву (0,9-1,2 млн 

насінин/га), рівень рентабельності виробництва для сортів складав 125-174 % із 

умовно чистим прибутком 8,55-11,91 тис. грн/га.  



Оптимальні показники продуктивності з рівнем рентабельності 85,5%, умовно 

чистим прибутком 2,7 тис. грн/га, отримали за змішаного посіву трикомпонентної, а 

також чотирикомпонентної сумішок, що забезпечило найбільше виробництво валової 

продукції вартістю 6,3 тис. грн/га, де умовно чистий прибуток становив 3,0 тис. 

грн/га при рівні рентабельності 92,1 %.  

Включення у структуру посіву люпину злакових компонентів (овес, тритикале 

яре, пелюшка та вика яра) сприяє зменшенню енергоємності технології вирощування 

сумішки із 15,7 до 12,7 ГДж/га та збільшенню валової енергоємності продукції за 

рахунок зростання врожаю зеленої маси і зерна (коефіцієнт енергетичної 

ефективності змінювався із 6,7 до 13,7) з вищими показниками якості.  

Висновки і рекомендації виробництву, якими закінчується дисертаційна 

робота, мають відповідне обґрунтування і практичне значення, витікають із змісту 

роботи. 

Поряд з позитивною характеристикою дисертаційної роботи Ратошнюка В.І., 

необхідно відмітити недоліки та упущення, які можуть слугувати підґрунтям для 

наукової дискусії та обговорення: 

1. У розділі 1 на стор. 65 та 71 є посилання на джерела 122, 231 і 266. Проте 

зміст абзаців, після яких стоять ці посилання, не відповідають суті, викладеній у 

вказаних джерелах. 

2. Потребує пояснення, яким чином із сортами Переможець, Грозинський 9 

(дослід 1) дослідження розпочаті в 2006 році, тоді як до Реєстру сортів занесені у 

2013 році, з сортом Олімп (досліди 5 і 6) дослідження розпочаті в 2011 році, а до 

Реєстру сортів культур занесені у 2019 році, із сортами Віват і Віктан (досліди 9 і 10) 

дослідження розпочаті в 2016 році, тоді як до Реєстру сортів культур занесені у 2019 

році. 

3. На рис. 3.1 приведені посівні площі, урожайність та валовий збір зерна 

люпину кормового в зоні Полісся за період з 2005 по 2019 роки. Ситуація, яка 

складається з люпиносіянням в Україні, пояснюється автором низькою врожайністю 

культури та значною залежністю від погодних умов. На мою думку, у випадку з 

люпином кормовим ситуація більшою мірою залежала від таких хвороб, як антракноз 

і фузаріоз, розвиток і поширення яких обумовлювались гідротермічними умовами 

упродовж періоду вегетації культури.  

4. Для визначення строку сівби автором взята градація температурного режиму 

5, 8 і 10 оС на глибині загортання насіння, тобто різниця лише 2-3 оС. Вважаю, що 

доцільно було б проаналізувати також календарні строки проведення агрозаходу, 

адже за стрімкого наростання температури прогрівання ґрунту на 2-3оС може 

відбутися за 1-2 доби. 

5. Питання перенесення строку сівби на більш ранній є особливо актуальним в 

умовах зміни клімату, але за контроль доцільно було брати варіанти не першого 

строку сівби, а другого, який відповідає біологічним вимогам культури і 

рекомендований для сортів люпину вузьколистого в зоні проведення досліджень.  

6. Як свідчать результати, приведені в табл. 6.10, найвищу врожайність сорти 

люпину вузьколистого сформували за другого строку сівби, мінімальну – за третього. 

Проте з результатів, представлених у табл. 4.5, 4.7 і 4.13 видно, що за другого строку 

сівби площа листкової поверхні однієї рослини, накопичення сухої речовини 



рослиною, а також чиста продуктивність фотосинтезу посіву були найменшими та 

значно зростали за третього строку сівби. Тривалість міжфазних періодів, за 

виключенням налив насіння-повна стиглість була майже однаковою (табл. 4.1). 

Необхідне пояснення, за рахунок чого за другого строку сівби сформувалась 

максимальна врожайність зерна. 

7. У підр. 4.2, де мова йде за листкову поверхню рослин, у фазі повної стиглості 

насіння (мікростадії 98-99), її показники були лише на 30-38 % меншими, ніж у фазі 

наливу бобів (мікростадії 81-87), де показники були максимальними. Проте згідно 

міжнародної шкали BBCH у період проходження останньої макростадії 9 

(мікростадій 91-99) відбувається пожовтіння та опадання листя, відмирання кореневої 

системи та стебла.  

8. За детального аналізу симбіотичної діяльності рослин люпину вузьколистого 

(розділ 5) ні в другому, ні в п’ятому розділі дисертації не вказано, яким штамом 

бульбочкових бактерій, коли і з яким їх навантаженням на насінину було проведене 

інокулювання.  

Потребують пояснення максимальні показники кількості та маси бульбочок у 

фазі наливу насіння, і значної у період дозрівання, адже згідно наукових джерел і 

власних досліджень відомо, що періодом максимальної діяльності симбіотичного 

апарату є період від бутонізації до цвітіння. 

9. Необхідно було б чітко вказати, за який період наведені дані загального та 

активного симбіотичного потенціалу люпину (табл. 5.13-5.16), хоча в тексті 

дисертації вказано «від сходів до повної стиглості» (стор. 220). Виходячи з 

біологічних особливостей культури, загальна та активна кількість і маса бульбочок 

формуються через певний період від появи сходів і функціонують вони значно 

коротший період, ніж настання повної стиглості. 

10. У розділі 2 вказано, що кількість фіксованого азоту атмосфери визначали за 

Г.С. Посипановим. Проте у підр. 5.3 вказується, що розрахунки симбіотично 

фіксованого азоту проводили за питомою активністю симбіозу, тому необхідне 

уточнення, згідно якої методики проводили розрахунки та який показник питомої 

активності симбіозу для цього брали, які його значення за роками досліджень.  

11. Для люпину частку симбіотично фіксованого азоту до 90 % можливо 

отримати лише в контрольованих умовах, створених у лабораторії. У польових 

умовах, де ідеальні умови для проходження процесу азотфіксації – велика рідкість, 

показники забезпечення рослин люпину симбіотичним азотом у середньому за роки 

досліджень понад 90 % є перебільшеними. 

12. При аналізі структури врожаю приведені показники кількості бобів, а також 

зерен на метрі квадратному, тоді як загальноприйнятими є штук на рослині. Такі 

показники важкі для сприйняття та аналізу рівня індивідуального розвитку рослин.  

Виробництву рекомендуєте норму висіву люпину вузьколистого 1,2 млн 

насінин/га. Ця норма була максимальною у ваших дослідженнях з культурою. 

Мабуть, доцільно було взяти ще норму 1,4, а можливо і 1,6 млн насінин/га, щоб 

встановити, що рекомендована норма висіву була оптимальною.  

13. При визначенні впливу способів обробітку ґрунту на ріст і розвиток рослин 

люпину вузьколистого за контроль взято дискування на глибину 8-10 см. На мою 



думку, це має бути оранка на глибину 18-20 см, рекомендована при вирощуванні 

люпину в зоні Полісся. Аналогічні зауваження до підрозділу 9.1, табл. 9.1.  

Цінними були б дані стосовно симбіотичної діяльності рослин люпину 

вузьколистого за різних способів обробітку ґрунту, проте вони в роботі відсутні. 

14. У підрозділі 6.2.4 мова йде про урожайність насіння люпину в насінницьких 

посівах, вихід кондиційного насіння та якість посівного матеріалу залежно від 

технології його вирощування. Проте відсутня інформація – яким параметрам має 

відповідати насіння, відібране у якості посівного матеріалу і яким чином проводили 

цей відбір. 

15. У табл. 6.14 приведені математичні моделі залежності урожайності сортів 

люпину вузьколистого від сумарної кількості удобрення при різних нормах висіву 

насіння. На мою думку, усереднення даних за діючою речовиною нівелює залежність 

рівня урожаю від удобрення, адже різне співвідношення у нормі азоту, фосфору і 

калій по-різному впливатиме на процеси росту, розвитку і формування 

продуктивності рослинами люпину. 

16. У підр. 7.1 і 7.2, де приведені результати досліджень вирощування сумішок 

на кормові цілі, за контроль взятий варіант одновидового посіву люпину 

вузьколистого з нормою висіву насіння 320 кг/га. Вона є некоректною, тому що 

майже у двічі перевищує рекомендовану в зоні досліджень для висіву культури на 

кормові цілі.  

17. Не зрозуміло, з якою метою визначали кормову продуктивність люпину 

вузьколистого за норм висіву насіння 0,6 і 0,9 млн шт./га, які використовують лише у 

насінницьких посівах (табл. 7.4 і 7.7). Рекомендованими нормами висіву насіння на 

кормові цілі є 1,2-1,4 млн шт./га. 

18. Не вказано, у цінах якого року на продукцію та матеріали проведені 

розрахунки економічної ефективності досліджуваних варіантів технологій 

вирощування люпину вузьколистого.  

19. У тексті дисертації зустрічаються невдалі формулювання: 

загальнобіологічна особливість культури (стор. 136), поверхня рослин замість 

листкова поверхня (стор. 135), листкова поверхня була нищою (стор. 139), низька 

сума активних температур (стор. 120), величина періоду вегетації замість тривалість 

періоду вегетації (стор. 119), ...найменший збір сухої маси рослин… (стор. 147), 

заздалегідь сформовані бульбочки (стор. 193), термін сівби замість строк сівби (стор. 

215), залежно від чинників вивчення (стор. 218), фаза наливання насіння замість 

наливу насіння (стор.221), листове підживлення (стор. 250), динаміка накопичення 

врожаю зерна (стор. 284), та інші.  

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність вимогам щодо 

дисертацій в Україні. Дисертаційна робота Ратошнюка Віктора Івановича 

«Агротехнологічні та біологічні основи формування продуктивності люпину 

вузьколистого в зоні Полісся України», є самостійним і комплексним науковим 

дослідженням, яка направлена на розв’язання проблеми рослинного білка в Україні. 

Отримані здобувачем результати і висновки є обґрунтованими, мають наукову 

новизну і практичну цінність. Достовірність отриманих результатів підтверджена 

даними математичного аналізу.  




