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Найпоширеніші ґрунти України -  лісового походження. Вони являють собою 
цінний землеробський фонд, раціональне використання якого неможливе без 
детального вивчення їхнього походження, фізико-хімічних та інших властивостей. 
Для підвищення родючості сірих лісових ґрунтів необхідно проводити цілий ряд 
агротехнічних заходів: внесення органічних і мінеральних добрив, регулярно 
проводити хімічну меліорацію, поліпшувати фітосанітарний стан, тощо.

У зв’язку з цим постає актуальне питання вдосконалення наукових основ 
проведення меліоративних заходів, а саме глибоке вивчення змін, які відбуваються 
в ґрунті, під їхнім впливом; а також пошук нових шляхів підвищення ефективності 
меліорації та удобрення, відповідно до конкретних ґрунтових умов.

Катіонно-обмінна здатність ґрунтів є однією з найважливіших властивостей, 
від яких залежать водно-фізичні та фізико-хімічні показники, їхній структурно- 
агрегатний та сольовий склад, буферність, кислотно-основні властивості, 
забезпечення рослин елементами живлення, а також є теоретичною основою щодо 
вапнування. Вони тісно пов’язані з ґрунтово-вбирним комплексом (ҐВК), що являє 
собою сукупність мінеральних, органічних і органо-мінеральних ґрунтів твердої 
частини, які володіють іонно-обмінною здатністю. Таким чином, вбирна здатність 
належить до однієї з найважливіших функцій, оскільки безпосередньо бере участь у 
процесах ґрунтоутворення і формуванні родючості.

Метою досліджень здобувача було дати оцінку впливу агрогенних факторів, 
таких як довготривале вапнування, застосування різних систем удобрення 
(мінеральної, сидератів, побічної рослинної продукції, органо-мінеральної) на 
зміни, які відбуваються у ґрунтово-вбирному комплексі з метою оптимізації 
структури ГВК сірого лісового ґрунту та знаходження оптимальних варіантів 
відтворення ефективної і потенційної родючості. Наукових розробок недостатньо, в 
яких би висвітлювалися експериментальні дані, отриманих у довготривалому 
польовому досліді впливу на гранулометричний склад ґрунту, вміст і запаси гумусу 
та його якісний склад і трансформацію зміни лабільних і стабільних пулів гумусу 
спрямованих на процеси гуміфікації, різні форми фунтової кислотності і алюмінію, 
вміст і співвідношення Са та М§, регулювання і відтворення в фунті різних форм 
поживних речовин.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у встановленні 
закономірностей оптимізації структури вбирного комплексу на фоні тривалої 
післядії хімічної меліорації за різних систем удобрення на зміну вмісту, запасів та 
якісного складу гумусу та поживного режиму сірого лісового фунту. Вперше в 
умовах Правобережного Лісостепу проведено поглиблений аналіз ефективності



сумісного застосування біогенних і лужноземельних елементів, доза яких 
розрахована за видовим генотипним співвідношенням (ВГС) на фоні післядії 
повторного вапнування щорічного заорювання побічної продукції попередника та 
сидерату.

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та 
рекомендації виробництву ефективних доз сумісного внесення біогенних і 
лужноземельних елементів за видовим генотиповим співвідношенням (ВГС) в 
рослинах на фоні щорічного заорювання побічної продукції попередника та 
сидерату в умовах тривалої післядії хімічної меліорації.

Проведено впровадження в ДПДГ «Олександрівське» у 2020 році на площі 10 
га. На основі запропонованої методики та оптимізації системи удобрення культур -  
N 102.8 Р33.4К44.2 Сац,4М § 8і2 (за ВГС на 1 га сівозмінної площі), +СаСОз (1,0 Нг) + при 
заорюванні побічної продукції попередника + сидерат забезпечив приріст 
урожайності зерна пшениці озимої сорту «Краєвид» в межах 0,5-0,7 т/га.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 2018-2020 рр. згідно з 
тематичними планами відділу агрогрунтознавства і ґрунтової мікробіології ННЦ 
«Інститут землеробства НААН», відповідно до ПНД 2 -  Розробити наукові основи 
сталого розвитку систем землеробства і землекористування в умовах зміни клімату 
(«Новітні системи землеробства і землекористування»), Підпрограма 1 «Розробити 
наукові основи високопродуктивних систем землеробства в екологічно 
збалансованих агроландшафтах Лісостепу і Полісся України в умовах зміни 
клімату», завдання 02.01.04.02. «Розробити наукові принципи хімічної меліорації 
ґрунту за оптимізації удобрення культур сівозміни із застосуванням 
лужноземельних елементів і мікробних препаратів» (№ державної реєстрації 
0116Ш 02761).

Обсяг та структура роботи, оцінка змісту дисертації та її завершеність.
Дисертаційна робота Павліченко Алли Іванівни побудована та оформлена згідно 
чинних рекомендацій, відповідно до наказу МОН України №40 від 12.01.2017 р., в 
ній наявні всі структурні елементи: титульний аркуш, анотація державною та 
англійською мовами, зміст, перелік умовних скорочень, основна частина, список 
літературних джерел, додатки. Дисертація викладена на 222 сторінках 
машинописного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, 8  розділів 
власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 
практичних рекомендацій та списку використаних джерел.

У першому розділі дисертації проаналізовано наукові роботи вітчизняних та 
зарубіжних учених з питань походження сірого лісового ґрунту, його властивостей 
та шляхів поліпшення. Головна увага приділена опрацюванню літературних джерел 
з питань хімічної меліорації та обґрунтуванню внесення добрив, спрямованих на 
відновлення родючості кислих ґрунтів.

У другому розділі наведено ґрунтові і погодно-кліматичні умови місця 
проведення дослідів, матеріали та методи досліджень і аналізу отриманих 
результатів за темою дисертаційної роботи.

У третьому розділі розглянуті результати фізико-хімічних властивостей 
сірого лісового ґрунту та його взаємозв’язок з вбирним комплексом. Визначено, що



внесення органічних добрив є дієвим способом поліпшення буферної здатності 
ґрунтів. Заорювання сидератів сприяє максимальному поліпшенню засвоювання 
хімічного меліоранту, максимальна зміна обмінної кислотності (рНКсі) виявлена у 
ґрунті -  варіанті сидерат + післядія вапнування повною дозою (1,0 Нг) -  на 46,1%. 
Нейтралізація гідролітичної кислотності виявлена за сумісного застосування 
сидератів і побічної продукції на вапнованих фонах. Заорювання сидерату на фоні 
післядії хімічної меліорації сприяє максимальному зниженню вмісту рухомого 
алюмінію.

У розділі 4 наведені результати аналізу гумусного стану ґрунту за різних 
систем удобрення та післядії хімічної меліорації, яка позитивно впливає на 
загальний вміст і запаси гумусу ґрунту, як окремо, так і в складі мінеральної та 
органо-мінеральної систем удобрення. Гумусний стан у ґрунтовому профілі сірого 
лісового ґрунту (довготривалий дослід) характеризується дуже низьким вмістом 
гумусу в гумусних горизонтах. Виявлено пряму позитивну кореляційну залежність 
між вмістом гумусу та Сзш. ґрунту, Сгк/Сфк, Срк, вмістом азоту в ґрунті та ступенем 
гуміфікації органічної речовини (г=0,71-0,99 за детермінації К. =51-98%). Вміст 
азоту в ґрунті тісно пов’язаний зі ступенем гуміфікації органічної речовини (г=0,83 
за детермінації К2=69%). Разом з тим внесення подвійних доз мінеральних добрив 
за ВГС у поєднанні з органічними (побічна продукція попередника та сидерат) на 
фоні вапнування повною дозою за гідролітичною кислотністю, збережений 
позитивний баланс гумусу, що в абсолютному визначенні становило 1,42 т/га. 
Встановлено прямий кореляційний зв’язок між балансом гумусу і балансом 
поживних речовин (г=0,69-0,73 за детермінації К2=48-54%).

У п ’ятому розділі наведені результати досліджень динаміки вмісту рухомих 
форм поживних речовин під впливом хімічної меліорації та систем удобрення 
культур. Встановлено покращення азотного режиму із заорюванням сидерату, 
побічної продукції попередника та внесення мінеральних добрив за ВГС і післядії 
хімічних меліорантів. Між вмістом гумусу та показниками вмісту азоту загального 
та гідролізованого, амонізацією та нітрифікаційною здатністю ґрунту виявлена 
щільна залежність (г=0,81-0,99 за детермінації К~=65-98%). Функціональна 
залежність встановлена між гідролізованим азотом і амонізацією та 
нітрифікаційною здатністю ґрунту, а також між амонізацією та нітрифікаційною 
здатністю (г=0,96-0,97 за детермінації К2=92-95%). Істотний ріст вмісту валового, 
рухомого та водорозчинного Р2О5 виявлено на ділянках із заорюванням органічних 
добрив у якості сидерату, побічної продукції, мінеральних добрив за ВГС на фоні 
післядії вапнування. Перевищення порівняно до контролю становило 0,04-0,11%; 
111-118 та 0,12-0,14 мг/кг ґрунту відповідно. Найбільший вміст рухомого і 
водорозчинного калію спостерігається на ділянках із застосуванням органічних 
добрив (сидеральне добриво і побічна рослинна продукція) і мінеральних в 
одинарних і подвійних дозах на фоні вапнування повною дозою за гідролітичною 
кислотністю, достовірне збільшення обмінної форми калію було на рівні 56-61 мг/кг 
до контролю і 49-54 мг/кг до вихідного рівня, а водорозчинного калію відповідно на
4,5 -  5,2 мг/кг і 3,8 -  4,5 мг/кг.

Шостий розділ наукової праці присвячений вивченню екологічної оцінки 
сірого лісового фунту за умови застосування систем удобрення та хімічної



меліорації. Встановлено, що вирощування сільськогосподарських культур без 
внесення добрив призводить до від’ємного балансу мікроелементів. Поєднання 
сидератів, нетоварної продукції врожаю, одинарних і подвійних доз на фоні 
вапнування за повною дозою за гідролітичною кислотністю підвищує вміст і 
баланс мікроелементів у ґрунті. За застосування подвійних доз удобрення вміст 
рухомих форм свинцю підвищився до 0,15 мг/кг. Мінеральні добрива, вапнування, 
сидерати, побічна рослина продукція за умови науково-обґрунтованого 
застосування мають впливати на забруднення важкими металами сірого лісового 
ґрунту.

У сьомому розділі висвітлені результати впливу систем удобрення та хімічної 
меліорації на продуктивність сільськогосподарських культур та економічну 
ефективність вирощування пшениці озимої. Виявлено, що найвищу врожайність 
пшениці озимої (6,13 т/га) отримано на варіанті за поєднання органічної та 
подвійної мінеральної за ВГС системи удобрення (Т^юг.вРзз^К^гСаі м М §8,2) на фоні 
післядії хімічної меліорації повною дозою (1,0 Нг), приріст до контролю становив
156,5 %.

У восьмому розділі автор наводить розрахунки економічної та енергетичної 
ефективності різних системи удобрення та післядії хімічної меліорації пшениці 
озимої. Для пшениці озимої на сірому лісовому ґрунті най рентабельнішою є 
органо-мінеральна система удобрення з подвійними дозами із застосуванням 
сидерату (гірчиця 15 т/га) + ПП + N 10 2,8  Рзз,4 ^ 44 ,2  С а ^ М ^ *  СаСОз (1,0 Нг) на 1 га 
сівозмінної площі) мінеральних добрив за ВГС на фоні вапнування повною дозою за 
гідролітичною кислотністю, яка забезпечила отримання умовно чистого прибутку на 
суму 30565 грн/га, а рівень рентабельності склав 165%.

За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць, із них одна 
стаття у періодичному виданні - 1, 4 -  у фахових виданнях України, 7 -  матеріали 
конференцій.

Здобувачем виявлено та проаналізовано вплив вапнування, застосування 
різних систем удобрення (мінеральної, сидератів, побічної рослинної продукції, 
органо-мінеральної) на такі складові ҐВК, як гранулометричний склад сірого 
лісового ґрунту, різних форм кислотності (актуальної, потенційної), вміст і запаси 
гумусу, а також його якісний склад і трансформацію, вміст і співвідношення 
кальцію та магнію, відтворення і регулювання вмісту і різних форм елементів 
живлення. Надана екологічна оцінка ґрунту під впливом вапнування та різних 
систем удобрення.

Досліджено вплив добрив на оптимізацію структури вбирного комплексу та 
поживного режиму, внесених за видовим генотипним співвідношенням (ВГС), 
біогенних та лужноземельних елементів 01, Р, К, Са, М§) та їх комбінацій, на 
вищевказані показники. Це дасть змогу встановити оптимальні умови для 
відтворення та збереження рівня родючості ґрунту за умови отримання 
запланованих врожаїв сільськогосподарських культур. Особливого значення це 
набуває в сучасних умовах ведення сільського господарства, за дефіциту органічних 
і високих цін на мінеральні добрива та відсутності хімічної меліорації.

У науковій праці обґрунтовано, теоретично узагальнено та вирішено наукове 
завдання, що полягає в оптимізації структури вбирного комплексу та поживного



режиму сірого лісового ґрунту в умовах тривалої післядії хімічних меліорантів; 
проведено поглиблений аналіз кислотності, гумусного стану, гумінових речовин, 
фульвокислот і поживних речовин, вмісту мікроелементів і важких металів у сірому 
лісовому крупнопилувато-легкосуглинковому ґрунті, проаналізовано ефективність 
органо-мінеральної системи удобрення за сумісного застосування біогенних і 
лужноземельних елементів, використання яких у виробничій практиці дозволить 
підвищити продуктивність сільськогосподарських культур на деградованих ґрунтах.

Проте для поліпшення наукової праці Павліченко А.І. вважаємо за доцільне 
вказати на деякі зауваження та побажання:

1. В анотації роботи доцільно вказати на отримані результати досліджень 
наведені у восьмому розділі.

2. На нашу думку, якщо дослід здобувача під урожай 2021 року не закладався, 
то опис погодних умов вересня-грудня 2020 року у Розділі 2 «Умови та методика 
проведення досліджень» недоцільний.

3. Подекуди трапляються невдалі вислови та орфографічні помилки (ст.З, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 36, 39, 40, 50, 51, 56, 57).

4. В розділі 2 дисертаційної роботи більш розширено розписати схему 
добрив.

5. В середині дисертації багато літературного опису -  слід скоротити, а 
більше аналізувати свої результати.

6. В дисертаційній роботі слід відмічати від свого імені встановлено, 
опрацьовано, виявлено.

Висновок. З огляду на вищевикладене вважаю, що дисертаційна робота 
ПАВЛІЧЕНКО АЛЛИ ІВАНІВНИ на тему «Оптимізація структури вбирного 
комплексу та поживного режиму сірого лісового ґрунту в умовах тривалої післядії 
хімічних меліорантів» за актуальністю, науковою новизною, практичним 
значенням, обґрунтованістю наукових положень та висновків повною мірою 
відповідає Постанові Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 щодо 
здобуття наукового ступеня доктора філософії та вимогам до оформлення 
дисертації, затвердженим наказом МОН України від 12.01.2017 №40, та може бути 
представлена для офіційного захисту в разовій спеціалізованій вченій раді, а її автор 
заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 
-  Агрономія, галузь знань 20 -  Аграрні науки та продовольство.

Головний науковий співробітник 
відділу сівозмін і землеробства 
на меліоративних землях, 
доктор с-г наук, професор
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