Відгук
офіційного опонента на дисертаційну роботу Фурмана Олега Валерійовича на
тему: «Оптимізація елементів технології вирощування сої в умовах
Лісостепу правобережному», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
Актуальність теми. В Україні впродовж останніх десятиліть
спостерігається стійка тенденція до зростання посівних площ та валових зборів
насіння сої. З 1990 до 2020 року посівні площі культури зросли з 92,9 тис. до
1,364 млн. га, а валовий збір насіння з 100 тис. до 2,798 млн. тон, що свідчить
про важливу роль сої в економіці України. Таке різке збільшення посівних площ
викликане зростанням попиту на насіння сої як на зовнішньому, так і
внутрішньому ринках України, а також появою на ринку нових сортів,
придатних для вирощування практично по всій території нашої країни. Що в
свою чергу вимагає теоретичного обґрунтування та пошуку шляхів підвищення
рівня реалізації генетичного потенціалу сортів різних груп стиглості шляхом
розроблення нових та удосконалення існуючих елементів технології їх
вирощування.
З огляду на це, актуальність, представленої О.В. Фурманом дисертації не
викликає сумніву, особливо для умов Лісостепу правобережного.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили впродовж 2013-2015 рр.
згідно тематичних планів науково-дослідних робіт відділу адаптивних
інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур ННЦ
«Інститут землеробства НААН» у рамках ПНД «Кормові ресурси»
Підпрограми 2 «Ресурсоощадні технології вирощування, заготівлі і зберігання
кормів за різних агрометеорологічних умов» за завданням: «Обґрунтувати
наукові основи підвищення продуктивності агроценозів люпину кормового і сої
та розробити ресурсоощадні технології їх вирощування в північному Лісостепу»
(№ д. р. 0111U008438).
Мета досліджень полягала у виявленні особливостей формування
продуктивності сортів сої різних груп стиглості залежно від інокуляції, норм і
строків внесення мінеральних добрив та удосконаленні технології її
вирощування на основі бактеріально-мінерального удобрення в умовах
Лісостепу правобережного.
Наукова новизна отриманих результатів. Дослідження мають науковотеоретичне значення. Новизною роботи є те, що вперше в умовах Лісостепу
правобережного обґрунтовано залежності формування морфобіологічної
структури рослин сої від впливу інокуляції, норм і строків внесення мінеральних
добрив та їх комплексного поєднання; встановлено сортову специфіку
формування фотосинтетичного та симбіотичного апаратів сої залежно від дії
організованих факторів; обґрунтовано процес формування урожайності і якості
насіння сої залежно від впливу елементів технології вирощування та
гідротермічних ресурсів регіону.

Крім цього удосконалено технологію вирощування сортів сої різної групи
стиглості на основі застосування інокуляції насіння бактеріальним препаратом
Фосфонітрагін, що містить азотфіксуючі і фосформобілізуючі бактерії та
внесення азотних добрив роздрібним способом N30 під передпосівну
культивацію + N15 у прикореневе підживлення на фоні фосфорного і калійного
удобрення у нормі Р60К60.
Практичне значення одержаних результатів полягало в удосконаленні
сортових технологій вирощування сої на основі комплексного застосування
інокуляції насіння препаратом Фосфонітрагін на основі штамів бульбочкових
(Br. japonicum) і фосформобілізуючих (B. mucilaginosus) бактерій та внесення
мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 в основне удобрення та N15 у підживлення
у фазі бутонізації, які забезпечили урожайність насіння сорту Вільшанка (2,91
т/га) та сорту Сузір’я (3,17 т/га).
Удосконалена технологія вирощування сої у 2016 р. пройшла виробничу
перевірку та впродовж 2017-2020 рр. була впроваджена у ДП «Дослідне
господарство «Озерне» ІБКіЦБ НААН, с. Озерне, Білоцерківського р-ну,
Київської обл. та Білоцерківській дослідно-селекційній станції ІБКіЦБ НААН,
с. Мала Вільшанка, Білоцерківського р-ну, Київської обл. на загальній площі
98 га, де забезпечила середню урожайність насіння сортів сої на рівні 2,682,96 т/га за середньої урожайності в господарствах – 2,27-2,31 т/га.
Особистий
внесок
здобувача.
Автором
особисто
проведено
інформаційний пошук, узагальнення наукових даних вітчизняної та зарубіжної
літератури. За безпосередньої участі
автора розроблено схему досліду,
проведено польові та лабораторні дослідження, опрацьовано та узагальнено
експериментальні дані, проведено їх систематизацію та сформульовано основні
положення дисертаційної роботи, підготовлено друковані праці за темою
дисертації, сформульовано висновки та рекомендації виробництву, здійснено
виробничу перевірку та впровадження розробки.
Представлена дисертаційна робота широко апробована на вітчизняних
науково-практичних конференціях у 2019-2021 рр.
За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, з них 4 статті у
фахових виданнях України (у тому числі 3 – у виданнях, що занесені до
міжнародних наукометричних баз), 1 – у науковому виданні іншої держави, 9 – у
матеріалах конференцій.
Оцінка змісту дисертації. Дисертація Фурмана Олега Валерійовича
«Оптимізація елементів технології вирощування сої в умовах Лісостепу
правобережному», виконана у ННЦ «Інститут землеробства НААН» в 2013-2015
рр., подана у вигляді кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису
загальним обсягом на 225 сторінках комп’ютерного тексту та складається з
анотації, вступу, семи розділів, висновків та рекомендацій виробництву, списку
використаних літературних джерел та додатків. Експериментальний матеріал
наведений у 24 таблицях, 22 рисунках та 20 додатках. Перелік використаних
літературних джерел налічує 295 джерел, зокрема 23 – 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 виробництву
дисертації добре обґрунтовані, вони є логічним поглибленням фундаментальних
знань з питань біології, фізіології, біохімії та технології вирощування сої.
Результати досліджень підтверджені біометричним аналізом, математичностатистичним аналізом, економічною та енергетичною оцінками, що дає
підставу стверджувати, що викладені в дисертації матеріали є проаналізованими
та обґрунтованими, виваженими, достовірними і не підлягають сумніву, тому
удосконалені елементи технології вирощування сої, які запропоновані автором,
цілком заслуговують на подальше впровадження у виробництво в умовах
Лісостепу правобережного.
Аналіз основного змісту дисертаційної роботи. Анотація написана
української та англійською мовами, в ній стисло наведено реферування
основного змісту дисертаційної роботи із наголосом на суттєвих результатах
польових і лабораторних дослідженнях автора, які виносяться на прилюдний
захист, на завершення подаються ключові слова, які характеризують напрямок
науково-дослідної діяльності дисертанта та список його публікацій за
результатами досліджень.
У вступі визначено наукову і теоретичну проблеми, обґрунтовано
актуальність обраної теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і завдання
досліджень, наведенні відомості щодо зв'язку роботи з науковими програмами і
тематиками, вказані методи, об’єкт та предмет досліджень, встановлено наукову
новизну одержаних результатів і їх практичне значення. Відмічено особистий
внесок здобувача, відомості щодо проведення апробації даної роботи, наведено
перелік публікацій, структуру і обсяг дисертації.
У розділі 1 «Наукові основи підвищення урожайності та покращення
якості насіння сої (огляд літературних джерел)», який викладено у 3–ох
підрозділах, наведено узагальнення та аналіз наукових досягнень вітчизняних і
зарубіжних авторів щодо особливостей росту і розвитку рослин сої залежно від
інокуляції та удобрення, розкрито значення та перспективи сорту у технологіях
вирощування культури. Детально описано чинники, які впливають на реалізацію
біологічного потенціалу культури. На основі їх аналізу визначено актуальні,
недостатньо вирішені завдання із зазначеної проблеми та обґрунтовано вибір
теми дисертації. На завершення розділу зроблені висновки.
У розділі 2 «Умови та методика проведення досліджень», який
складається із 3–ох підрозділів, автором наведений детальний аналіз місця
проведення досліджень, агрохімічних властивостей ґрунтового покриву
дослідної ділянки. Також, детально проаналізовані погодні умови за
вегетаційний період сої в роки проведення досліджень. Виявлені кращі за
гідротермічними умовами роки досліджень. Позитивним є те, що при оцінці
погодних умов в роки проведення досліджень автор застосував математичностатистичні методи, тобто розрахував коефіцієнт суттєвості відхилень. Вказано,
що регіон, де були проведені дослідження, за гідротермічними умовами є
задовільним для росту, розвитку та формування продуктивності сої. Наведено
схеми польових дослідів, агротехнічні умови вирощування, розкрито

особливості закладки дослідів, характеристику препаратів та сортів сої, що
досліджувались, перераховані методики та методи, згідно яких були проведені
спостереження, обліки і аналізи у польових та лабораторних дослідженнях.
Позитивним є те, що дослідження проводились за схемою трьох-факторного
досліду, в якому вивчалися такі складові технології, як передпосівна обробки
насіння та система удобрення та їх дія та взаємодія на ріст, розвиток та
формування продуктивності культури. На завершення розділу зроблені
висновки.
У розділі 3 «Особливості росту та розвитку сої залежно від інокуляції
та удобрення», який складається із 5 – ти підрозділів, приведені результати, що
свідчать про вплив бактеріально-мінерального удобрення та погодних умов на
тривалість вегетаційного періоду різних сортів сої, на формування густоти
рослин у посівах культури, на висоту рослин і формування вегетативної маси та
сухої речовини.
Відмічено, що максимальна тривалість вегетаційного періоду у рослин сої
сортів Вільшанка (107 діб) та Сузір’я (117 діб) була на варіантах, де вносили
N30Р60К60 в основне удобрення + N15 у прикореневе підживлення в фазі
бутонізації та проводили інокуляцію насіння Фосфонітрагіном.
Найбільш сприятливі умови для росту, розвитку та збереження більшої
кількості рослин на одиниці площі в продовж вегетації складались на варіантах,
що передбачали поєднання інокуляції насіння препаратом на основі штамів
бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів
(B. mucilaginosus) та внесення N30P60K60 + N15. За таких умов вирощування
виживаність рослин складала 95,2 % у сорту Вільшанка та 94,7 % у сорту
Сузір’я, що дозволяло сформувати густоту стояння рослин на період збирання,
відповідно 60,5 та 62,4 шт/м2.
Максимальна висота рослин сорту Сузір’я (101,9 см) відмічена у фазі
фізіологічної стиглості на варіанті, де вносили N30 в основне удобрення на фоні
P60K60 та N15 у фазі бутонізації в поєднанні з інокуляцією – лінійний приріст
стебла порівняно до контролю становив 22,9 %. Рослини сорту Вільшанка
формували найвищі рослини (96,3 см) на аналогічному варіанті та перевищували
за даним показником контрольні рослини на 22,4 %.
За величиною наростання вегетативної маси найбільш продуктивними
(сорт Вільшанка – 24,4 т/га, сорт Сузір’я – 27,2 т/га) були посіви сої на варіантах
з внесенням N30P60K60 + N15 та сівбою насінням, інокульованим бактеріальним
препаратом Фосфонітрагін. За взаємодії означених елементів технології
вирощування приріст за даним показником відносно контрольних значень
становив 63,8 та 64,9 %. На вказаних ділянках досліду формувались і найбільші
за масою рослини – 40,4 г/рослину у скоростиглого сорту та 43,6 г/рослину – у
середньостиглого сорту, що, відповідно, на 13,6 та 14,6 г/рослину більше за масу
рослин на контрольних варіантах.
Максимальне нагромадження сухої речовини у сортів Вільшанка
(6,51 т/га) та Сузір’я (7,15 т/га) було відмічене у фазі фізіологічної стиглості на
ділянках досліду, де вносили N30 в основне удобрення на фоні P60K60 та N15 у
підживлення у фазі бутонізації і проводили бактеризацію насіння препаратом

Фосфонітрагін. За такого поєднання технологічних прийомів вирощування
рослини скоростиглого сорту формували 10,77 г/рослину сухої речовини,
середньостиглого сорту – 11,46 г/рослину, що на 3,91 та 3,83 г/рослину
перевищувало контрольні значення.
На завершення розділу зроблені висновки. Результати досліджень розділу
3 опубліковано у 3-х наукових працях автора.
У розділі 4 «Фотосинтетична діяльність посівів сої залежно від впливу
елементів технології вирощування», який складається із 4 – ох підрозділів
проаналізовано роботу фотосинтетичного апарату сої сортів Вільшанка та
Сузір’я , зокрема показники формування листкової поверхні, фотосинтетичного
потенціалу, чистої продуктивності фотосинтезу та вмісту хлорофілу в листках у
динаміці та залежно від факторів, що були поставлені на вивчення. Найбільша
площа асиміляційної поверхні у сортів Вільшанка (45,1 тис. м2/га) та Сузір’я
(46,8 тис. м2/га) була сформована у фазі наливу насіння за поєднання інокуляції
насіння Фосфонітрагіном із внесенням мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 +
N15. Отримані результати приростів листкової поверхні були достовірними і
перевищували контрольні значення, відповідно, на 29,6 та 31,1 %.
Максимальний рівень фотосинтетичного потенціалу посівів сорту Вільшанка
(3,481 млн м2·діб/га) та сорту Сузір’я (3,647 млн м2·діб/га) відмічено за період
повні сходи-фізіологічна стиглість на варіантах, де проводили бактеризацію
насіння препаратом на основі штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і
фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus) та вносили N30Р60К60 +
N15 у фазі бутонізації, що перевищувало ділянки контрольного варіанту,
відповідно, на 66,0 та 67,1 %. Найкращі умови для синтезу хлорофілу (a + b) у
листках рослин сої – на рівні 2,54 мг/г сирої маси у сорту Вільшанка та 2,74
мг/г сирої маси – у сорту Сузір’я були сформовані за взаємодії факторів
інокуляції насіння препаратом на основі штамів бульбочкових і
фосформобілізуючих бактерій та внесення N30P60K60 в основне удобрення та
N15 у фазі бутонізації. Концентрація хлорофілу (a+b) на контрольному варіанті
була нижчою за наведені значення, відповідно, на 77,6 та 73,4 %. Динаміка
формування показників чистої продуктивності фотосинтезу впродовж вегетації
рослин сої, мала чітко виражений синусоїдний характер. Найвищого рівня
ЧПФ досягала у сорту Вільшанка (2,10-4,01 г/м2 за добу) та сорту Сузір’я
(2,29-4,21 г/м2 за добу) впродовж періоду від повних сходів до початку
цвітіння. З кінця цвітіння до повного наливу насіння ЧПФ знову зростала,
досягаючи свого другого максимуму (1,45-2,48 г/м2 за добу).
У період від початку цвітіння до настання фізіологічної стиглості
найбільш продуктивними за цим показником були посіви сортів, де проводили
бактеризацію насіння Фосфонітрагіном та вносили мінеральні добрива у нормі
N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації.
На завершення розділу зроблені висновки. Результати досліджень розділу
4 опубліковано у 5-ти наукових працях автора.
У розділі 5 «Симбіотична діяльність посівів сої залежно від впливу норм
мінеральних добрив та інокуляції» проаналізовано процес формування та
функціонування симбіотичного апарату сортів сої. Наведені результати

досліджень формування кількості та маси бульбочкових бактерій як загальної,
так і активних впродовж вегетаційного періоду та залежно від бактеріальномінерального удобрення. Розраховані загальний та активний симбіотичні
потенціали та кількість фіксованого азоту з атмосфери посівами сої різних
сортів. Найбільш сприятливі умови для формування максимальної кількості
загальних та активних бульбочок у сорту Вільшанка (51,3/43,3 шт./рослину) та
сорту Сузір’я (57,1/51,0 шт./рослину) було відмічено за сумісної дії бактеризації
насіння Фосфонітрагіном та внесення N30Р60К60+N15 у фазі бутонізації. На цих
варіантах спостерігали і найвищу загальну масу бульбочок та бульбочок з
леггемоглобіном – у скоростиглого сорту Вільшанка, відповідно, 1,45 та
1,26 г/рослину, у середньостиглого сорту Сузір’я – 1,84 та 1,56 г/рослину.
Найвищий рівень активного симбіотичного потенціалу (18,40 тис. кг·діб/га у
сорту Вільшанка та 22,23 тис. кг·діб/га у сорту Сузір’я сформувався на варіантах
досліду, що передбачали проведення інокуляції насіння та внесення N30Р60К60 +
N15 у фазі бутонізації рослин. На цих ділянках накопичено також найбільшу
кількість біологічного азоту – 124,2 кг/га у скоростиглого сорту та 130,3 кг/га – у
середньостиглого сорту. На всіх варіантах досліду вища симбіотична активність
була відмічена у сорту Сузір’я.
На завершення розділу зроблені висновки. Результати досліджень розділу
5 опубліковано у 1-1 науковій праці автора.
У розділі 6 «Продуктивність посівів сої залежно від впливу елементів
технології вирощування», який складається із 3 – ох підрозділів автором
проведений аналіз впливу передпосівної обробки насіння та удобрення на
формування індивідуальної продуктивності рослин сої, на рівень урожайності та
якості її насіння. Також проведений дисперсійний аналіз результатів досліджень,
встановлені регресійні залежності та кореляційні зв’язки між урожайністю
насіння та гідротермічними умовами, масою 100 насінин, активним
симбіотичним потенціалом, нагромадженням сухої речовини. Також визначено
частку впливу чинників, що досліджувались у формуванні урожайності сої.
В середньому за 2013-2015 рр. найсприятливіші умови для формування
найвищої в досліді врожайності насіння сої сортів Вільшанка (2,91 т/га) та
Сузір’я (3,17 т/га) відмічено на ділянках, де вносили N30Р60К60 + N15 у фазі
бутонізації та проводили інокуляцію насіння препаратом Фосфорнітрагін на
основі штамів бульбочкових (Br. japonicum) і фосформобілізуючих (B.
mucilaginosus) бактерій, що відповідно, більше на 54,0 та 44,7 %, ніж на
контролі, де не проводились технологічні прийоми удобрення та бактеризації.
На цьому ж варіанті відмічені і найбільші показники індивідуальної
продуктивності рослин сої: у сорту Вільшанка – кількість бобів (24,7 шт.),
кількість насінин на одній рослині (51,0 шт.) та маса 1000 насінин (147,2 г); у
сорту Сузір’я – кількість бобів (28,8 шт.), кількість насінин на одній рослині (56,1
шт.) та маса 1000 насінин (144,6 г).
Крім цього, оптимізація умов мінерального живлення рослин сої за рахунок
інокуляції насіння препаратом Фосфонітрагін та внесення N30Р60К60 + N15 у фазі
бутонізації сприяла істотному покращенню якісного складу насіння. Як
наслідок, на вказаному варіанті насіння сорту Вільшанка містило 40,73 % сирого

протеїну, сорту Сузір’я – 41,83 %, що забезпечило вихід сирого протеїну з
одного гектару, відповідно 1,18 та 1,32 т. На рівень накопичення сирого жиру в
насінні сої обох сортів найбільший вплив мала інокуляція насіння препаратом
Фосфонітрагін. На вказаних варіантах насіння сорту Вільшанка містило 22,03 %
жиру та дещо менше насіння сорту Сузір’я (20,61 %). Найвищий вихід жиру з
одиниці площі (0,62-0,63 т/га) відмічений за умови поєднання технологічних
прийомів бактеризації насіння та внесення N30Р60К60 + у підживлення N15 у фазі
бутонізації.
На завершення розділу зроблені висновки. Результати досліджень розділу
6 опубліковано у 6-ти наукових працях автора.
У розділі 7 «Економічна та біоенергетична оцінка розроблених елементів
технології вирощування сої», який складається із 2 – ох підрозділів автором
проведено економічну та енергетичну оцінки удосконалених технологій
вирощування культури. Відмічено, що при вирощуванні сортів сої Вільшанка та
Сузір’я найбільш економічно та енергетично вигідною – є технологія
вирощування, яка передбачала проведення бактеризації насіння препаратом
Фосфонітрагін та внесення N30 у передпосівну культивацію Р60К60 в основне
удобрення + N15 у фазі бутонізації у прикореневе підживлення, яка забезпечила
умовно чистий прибуток 28174-34121 грн/га, собівартість 6724-7807 грн/т, рівень
рентабельності 124-160 %, коефіцієнт енергетичної ефективності 2,20-2,40.
В результаті проведеного аналізу автором визначені оптимальні для умов
регіону варіанти технології вирощування сої, що є досить важливим для
товаровиробників в умовах ринкової економіки.
На завершення розділу зроблені висновки. Результати досліджень розділу
7 опубліковано у 1-й науковій праці автора.
У висновках дисертаційної роботи підведений підсумок отриманих
результатів. Як висновки, так і рекомендації виробництву зроблені досить
конкретно, мають певне значення для умов Лісостепу правобережного та
відповідають змісту дисертації.
Список використаних джерел включає 295 найменування вітчизняних та
зарубіжних авторів, з яких 23 надрукованих латиницею.
У додатках подається список праць, опублікованих за темою дисертації,
погодні умови вегетаційного періоду сої у роки проведення досліджень,
результати досліджень щодо росту, розвитку та формування продуктивності сої,
тобто повний обсяг експериментальних показників у вигляді таблиць, які не
ввійшли в основний текст або як підтвердження графічних матеріалів, а також
акти виробничої перевірки та впровадження завершених наукових розробок.
Поряд з позитивною характеристикою дисертації Фурмана О.В., вона як
всяка творча наукова праця не позбавлена недоліків, які можуть слугувати
підґрунтям для наукової дискусії та вдосконалення:
1. Суперечливим є твердження автора щодо зниження ураження
хворобами сої за обробки насіння бактеріальним препаратом Фосфорнітрагін (п.
2.3 розділу 2).
2. В п. 2.3 «Схема досліду та методика проведення досліджень» розділу 2
доцільно було вказати показники якості насіння сортів сої (енергію проростання,

лабораторну схожість, посівну придатність), яке висівалось. Було б більш
зрозуміло різницю між появою повних сходів та польовою схожістю сортів, що
були поставлені на вивчення (п. 3.1 розділу 3, табл. 3.3). Крім цього, доцільно
було б у цьому пункті дисертації вказати норму висіву сортів сої різної групи
стиглості. Адже доведено, що норма висіву, і її похідна густота рослин залежить
від групи стиглості сорту.
4. В п. 3.3 розділу 3 доцільно було б визначити тип росту стебла сортів сої
та обґрунтувати під впливом яких чинників, ріст стебла у сортів сої, що були
поставлені на вивчення продовжувався до фази фізіологічної стиглості.
5. Необхідно дати пояснення, чому максимальна площа листкової поверхні
(табл. 4.1) та кількість і маса активних бульбочкових бактерій відмічена у фазу
наливу насіння у сортів, що вивчались. Адже відомо, що у фазу наливу насіння
всі продукти фотосинтезу перерозподіляються на формування, власне, насіння, а
не на формування вегетативної маси рослини та її симбіотичного апарату.
6. Доцільно було б подати результати досліджень щодо тривалості
загального та активного симбіозу залежно від чинників, що вивчались. Також
слід було подати результати досліджень щодо визначання питомої активності
симбіозу (метод визначення цього показника та його рівень за роками
досліджень). Такі б дослідження більш повно розкрили питання симбіотичної
діяльності посівів сої.
7. Автору необхідно обґрунтувати, чому для досліджень були взяті сорти з
потенціалом врожайності 3,0-3,5 т/га (Вільшанка) та 4,5 т/га (Сузір’я) та
визначити чинники, що лімітували його досягнення. А також дати пояснення чи
будуть ці сорти мати попит у товаровиробника через призму присутності на
ринку України великої кількості сортів іноземної селекції з потенціалом
врожайності більше 5,0 т/га.
8. Автору дисертаційної роботи потрібно уточнити за цінами якого року
розраховувались виробничі витрати та вартість урожаю сої (п. 7.1 розділу 7).
9. Доцільно було б у рекомендаціях виробництву уточнити, що азотні
добрива вносились у вигляді аміачної селітри та у прикореневе підживлення.
10. Автору необхідно дати пояснення, яка ж була ефективність
прикореневого підживлення аміачною селітрою у вкрай посушливому 2015 році.
І чи не вважає здобувач, що позакореневе (листкове) підживлення амідною
формою азоту або комплексними водорозчинними добривами на основі хелатів
буде більш ефективним у посушливі роки.
Загальна оцінка дисертації та її відповідність вимогам Міністерства
освіти і науки України. Дисертація Фурмана Олега Валерійовича
«Оптимізація елементів технології вирощування сої в умовах Лісостепу
правобережному», є самостійним і комплексним науковим дослідженням, яка
розв’язує науково-практичну проблему сортової технології вирощування сої в
умовах Лісостепу правобережного. Отримані здобувачем результати досліджень
і висновки є обґрунтованими, мають відповідний рівень наукової новизни і
практичну цінність. Достовірність отриманих результатів досліджень, в
основному, підтверджена даними математично-статистичного аналізу.

