
ВІДГУК 

 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Павліченко Алли Іванівни на тему 

«Оптимізація структури вбирного комплексу та поживного режиму сірого 

лісового ґрунту в умовах тривалої післядії хімічних меліорантів», подану на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки і 

продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» 

 

Актуальність теми полягає у розробці ефективних агрохімічних та 

меліоративних рішень щодо покращення структури вбирного комплексу, 

відновлення катіонна-обмінної здатності сірих лісових ґрунтів, нейтралізації 

надмірної кислотності, формуванні сприятливого поживного режиму, що у 

сукупності забезпечує відтворення ґрунтової родючості і є основою сталого 

ведення сільськогосподарського виробництва. 

 В основу дисертаційної роботи покладено дані досліджень 

довготривалого стаціонарного польового досліду ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» з вивчення впливу різних форм і доз кальцієвих меліорантів, їх 

поєднання з мінеральними та альтернативними органічними добривами (побічна 

продукція і сидерати) на ґрунтову родючість, що є на часі і досить актуально.  

Дослідження виконано згідно з тематичними планами ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» в рамках ПНД 2 «Розробити наукові основи сталого 

розвитку систем землеробства і землекористування в умовах зміни клімату 

(«Новітні основи землеробства і землекористування»),  Підпрограми 1 

«Розробити наукові основи високопродуктивних систем землеробства в 

екологічно збалансованих агроладшафтах Лісостепу і Полісся України в умовах 

зміни клімату» та завдання 02.01.14.02 «Розробити наукові принципи хімічної 

меліорації ґрунту за оптимізації удобрення культур сівозміни із застосуванням 

лужноземельних елементів і мікробних препаратів» (№ДР 0116U002761).  

Дисертаційна робота Павліченко Алли Іванівни викладена на 221 сторінці 

формату А4 комп’ютерного набору, з них основного тексту – 168 сторінок. 

Складається із вступу, 8 розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку 

використаних джерел, додатків. Містить 19 таблиць, 13 рисунків, 22 додатки. 

Список використаних літературних джерел включає 306 найменувань, в тому 

числі 25 латиницею. 

Наукові результати, сформульовані в дисертації. 

У розділі 1 «Сірі лісові ґрунти їх властивості та відтворення родючості» 

(огляд літератури) здобувачка висвітлює особливості генезису сірого лісового 

ґрунту, його властивості, шляхи стабілізації та розширеного відтворення 

родючості. Зазначає, що хімічна меліорація та альтернативні органо-мінеральні 

системи удобрення є найбільш зваженими засобами покращення родючості 

кислих ґрунтів у сучасних умовах. 

У розділі 2 «Умови та методика проведення досліджень» дана 

характеристика ґрунтово-кліматичних умов, розкриті особливості 

метеорологічних умов у роки досліджень, представлені схеми дослідів та 

методика проведення досліджень. 



У розділі 3 «Фізико-хімічні властивості ґрунту та його зв'язок з вбирним 

комплексом» представлено тісний зв'язок між фізико-хімічними властивостями 

та ґрунтово-вбирним комплексом сірого лісового ґрунту. Здобувачка приходить 

до висновку, що застосування органічних добрив на тлі післядії вапнування, а 

саме поєднане заорювання сидерату і побічної продукції є найбільш дієвим 

заходом покращення буферної здатності та нейтралізації гідролітичної 

кислотності ґрунту. 

Дослідженнями встановлено, що заорювання сидерату сприяло 

максимальному засвоєнню хімічного меліоранту. За внесення сидерату на тлі 

післядії вапнування досягнуто максимального зниження вмісту рухомого 

алюмінію на 0,04 порівняно з контролем. 

Здобувачка відмічає, що за подвійної дози мінеральних добрив навіть за 

проведення вапнування повною дозою меліоранту (N120P60K120 + CaCO3) 

відбувалось підкислення ґрунтового розчину. І тільки поєднане внесення 

мінеральних добрив, сидерату і побічної продукції забезпечило нейтралізацію 

гідролітичної кислотності. Встановлено пряму кореляційну залежність між 

актуальною та потенційною, а також між гідролітичною та обмінною 

кислотністю. 

У розділі 4 «Гумусний стан ґрунту за різних систем удобрення та післядії 

хімічної меліорації» представлено усесторонній та досить глибокий аналіз стану 

гумусу сірого лісового ґрунту за застосування мінеральних і органо-мінеральних 

систем удобрення на тлі післядії вапнування.  

Встановлено пряму кореляційну залежність між вмістом гумусу, 

співвідношенням гумінових і фульвокислот, вмістом азоту у ґрунті та ступенем 

гуміфікації органічної речовини. 

Здобувачка приходить до висновку, що застосування подвійних доз 

мінеральних добрив за видовим генотиповим співвідношенням (ГВС) на тлі 

щорічного заорювання побічної продукції та сидерату в умовах тривалої післядії 

вапнування повною дозою за гідролітичною кислотністю забезпечило 

позитивний баланс гумусу, який в абсолютному значенні становив 1,42 т/га. 

У розділі 5 «Динаміка вмісту рухомих форм елементів живлення за 

хімічної меліорації та різноінтенсивних систем удобрення» показано, що 

заорювання сидерату, побічної продукції та внесення мінеральних добрив 

істотно покращило азотний фонд сірого лісового ґрунту. Внесення 

N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2 + CaCO3 (1,0 Нг) + побічна продукція попередника + 

сидерат збільшило запаси загального азоту в сірому лісовому ґрунті порівняно з 

контролем без добрив на 19,5-23,2%, досягнувши величини 2,94-3,03 т/га. 

Встановлено тісну кореляційну залежність між вмістом гумусу та 

складовими азотного фонду ґрунту – загального та легкогідролізованого азоту, 

амоніфікацією та нітрифікаційною здатністю. 

Заорювання органічних (сидерату та побічної продукції) та мінеральних 

добрив за видовим генотиповим співвідношенням (ГВС) на тлі післядії 

вапнування істотно підвищило вміст валового, рухомого та водорозчинного 

фосфору у ґрунті, підвищивши їх вміст до контролю без добрив – відповідно на 

0,04-0,11%, 111-118 та 0,12-0,14 мг/кг ґрунту. Застосування подвійної дози 



мінеральних добрив на тлі органічних та післядії вапнування забезпечило 

достовірне збільшення у ґрунті рухомої форми  калію порівняно з контролем без 

добрив – на 56-61 мг/кг ґрунту. Встановлено, тісну кореляційну залежність між 

врожайністю пшениці озимої та рухомим і водорозчинним калієм у ґрунті за 

r=0,89-0,90. 

В розділі 6 «Екологічна оцінка сірого лісового ґрунту за різних систем 

удобрення та хімічної меліорації» висвітлено вплив удобрення та післядії 

вапнування на фонд мікроелементів у сірому лісовому ґрунті. Поєднання 

альтернативного органічного та мінеральних добрив у одинарній та подвійній 

дозах на тлі вапнування формувало позитивний баланс та підвищило вміст 

мікроелементів у ґрунті.  

Здобувачка відмічає, що внесення оптимальних обґрунтованих доз 

мінеральних добрив на тлі органіки і післядії вапнування не є джерелом 

забруднення сірого лісового ґрунту важкими металами. 

У розділі 7 «Урожайність пшениці озимої за різних систем удобрення та 

хімічної меліорації» висвітлено вплив удобрення та післядії вапнування на 

врожайність пшениці озимої. Встановлено, що найвищу врожайність пшениці 

озимої (6,13 т/га) отримано за поєднаного внесення альтернативних органічних 

та подвійної дози мінеральних добрив за видовим генотиповим співвідношенням 

(ГВС) (N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2) на тлі післядії вапнування за повною дозою 

гідролітичної кислотності. 

У розділі 8 «Економічна та енергетична ефективність застосування 

добрив» показана економічна та енергетична ефективність вирощування 

пшениці озимої залежно від систем удобрення та вапнування. Встановлено, що 

найбільш рентабельною для пшениці озимої є альтернативна органо-мінеральна 

система удобрення з внесенням подвійної дози мінеральних добрив 

(N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2 + CaCO3 (1,0 Нг) + побічна продукція попередника + 

сидерат): умовно чистий прибуток – 30565 грн/га, рентабельність – 165%. 

В дисертаційній роботі надані рекомендації виробництву щодо оптимізації 

структури вбирного комплексу, збільшення запасів гумусу та покращення 

поживного режиму сірого лісового ґрунту. Для стабілізації основних ґрунтових 

параметрів здобувачка рекомендує вносити повну дозу вапна розраховану за 

гідролітичною кислотністю (5,0 т/га СаСО3) у поєднанні з подвійною дозою 

мінеральних добрив за видовим генотиповим співвідношенням 

(N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2) та заорювання побічної продукції і сидерату: 

підвищення врожайності пшениці озимої – 3,7 т/га, чистий прибуток – 30,6 тис. 

грн./га. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у встановленні 

оптимальної структури вбирного комплексу та поживного режиму сірого 

лісового ґрунту за системи удобрення та післядії меліорантів. Уперше в умовах 

Правобережного Лісостепу України проведено аналіз ефективності сумісного 

застосування системи удобрення з лужноземельними та біогенними елементами, 

доза яких розрахована за видовим генотипним співвідношенням рослин, на тлі 

післядії вапна та щорічного заорювання побічної продукції попередника. 



Удосконалено агротехнологію сумісного застосування мінеральної 

системи удобрення з біогенними і лужноземельними елементами на тлі післядії 

вапна щодо її впливу на вміст, запаси та якісний склад гумусу, потенціальну 

кислотність, оптимізацію структури вбирного комплексу та поживного режиму 

ґрунту. 

 Подальшого розвитку набули підходи до обрахування економічної 

ефективності сумісного застосування мінеральної системи удобрення з 

біогенними і лужноземельними елементами на тлі післядії вапна, що забезпечує 

відтворення потенційної та підвищення ефективної родючості сірого лісового 

ґрунту. 

Оцінка обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків 

і рекомендацій. Матеріали дисертації, її висновки, рекомендації виробництву 

обґрунтовані трирічними експериментальними даними (2018-2020 рр.), які 

одержані у довготривалому стаціонарному польовому досліді закладеному у 

1992 та реконструйованому у 2006 роках у ННЦ «Інститут землеробства 

НААН». 

Схема стаціонарного досліду включала 10 варіантів з внесенням різних доз 

мінеральних добрив поєднано з альтернативними органічними добривами 

(сидеральною зеленою масою редьки олійної і побічною продукцією) на тлі 

післядії вапнування. Дослід проводився за типових для Правобережного 

Лісостепу ґрунтово-кліматичних умов. 

У роботі використані сучасні методики, що дало змогу отримати 

об’єктивні результати. Наведені висновки та рекомендації виробництву 

випливають із експериментальних даних, математично обраховані, тому є 

цілком достовірними і сумніву не викликають. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та 

рекомендації виробництву ефективних доз поєднаного внесення біогенних і 

лужноземельних елементів за видовим генотиповим співвідношенням (ГВС) в 

рослинах на тлі щорічного заорювання побічної продукції та сидерату в умовах 

тривалої післядії хімічної меліорації. 

У ДПДГ «Олександрійське» у 2020 році на площі 10 га впроваджено 

оптимізовану за видовим генотиповим співвідношенням (ГВС) систему 

удобрення – N102,8P33,4K44,2Ca11,4Mg8,2 + CaCO3 (1,0 Нг) + побічна продукція 

попередника + сидерат, що забезпечило приріст врожайності пшениці озимої 

сорту «Краєвид» в межах 0,5-0,7 т/га. 

Шляхи використання результатів досліджень полягають у широкому їх 

залученні до публікацій статей, виступів на конференціях і семінарах, розробки 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення культур у сівозмінах на 

тлі післядії вапнування, що стабілізує родючість ґрунту і забезпечує отримання 

сталих врожаїв в умовах Правобережного Лісостепу, а також можуть бути 

використані у навчальному процесі під час викладання дисциплін землеробство, 

агрохімія, рослинництво у вищих і середніх навчальних закладах аграрного 

напрямку, дорадчих службах та курсах підвищення кваліфікації фахівців-

аграріїв. 



Повнота вкладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Результати дисертаційної роботи опубліковано у 12 наукових працях, із них: 4 

статті у фахових виданнях України, 1 – у науковому виданні України, 7 – у 

доповідях і тезах науково-практичних конференцій. 

Зауваження по дисертаційній роботі. 

Дисертація є вагомою фундаментальною роботою, яка заслуговує на 

позитивну оцінку.  

В той же час є ряд зауважень та побажань: 

- у розділі 1 «огляд літератури» відображені переважно вітчизняні наукові 

напрацювання, в той час як іноземний досвід, особливо досвід останніх років, 

представлений дещо звужено. Потребують ширшого висвітлення в огляді 

літератури питання впливу добрив на стан ґрунтового комплексу та поживний 

режим ґрунту, огляд цих питань широко представлений у тематичних розділах 

дисертації; 

- у розділі 2 «Умови та методика проведення досліджень» було б доречним 

подати схему досліджень у контексті сівозміни. Це дозволило б краще розуміти 

під які культури вносили вапно і скільки разів за ротацію. Необхідно надати 

структуру самої сівозміни. Незрозумілим є питання сидерату, чи була це 

гірчиця, як показано у схемі досліду, чи це була редька олійна. Під яку культуру 

заорювався сидерат і чи був сидерат післяжнивний. 

При розрахунку доз біогенних (Р, К) і лужноземельних (Ca, Mg) елементів 

за видовим генотиповим співвідношенням (ВГС) необхідно пояснити чи 

враховувався середній вміст елементів усіх культур сівозміни, чи такий 

розрахунок проводився під окрему культуру; 

- у розділі 3 на рисунку 3.2 (с. 71) заорювання сидерату (варіанти 8-11) 

спричинило підлуження ґрунтового розчину. Це питання потребує подальших 

досліджень і пояснень, адже зелена сидеральна маса – це джерело нітратного 

азоту, який мав би спричиняти підкислення ґрунтового розчину. Потребує також 

подальших досліджень питання підвищення вмісту магнію у ґрунті за 

поєднаного внесення сидерату і вапна (рис. 3.8, с. 84); 

- у розділі 4 досить цілісно і всесторонньо висвітлено гумусний стан сірого 

лісового ґрунту за проведення меліоративних заходів і удобрення. Проте 

доповнення поданого матеріалу розрахунками балансу вуглецю та коефіцієнтів 

гуміфікації було б вкрай доречним, воно б значно підсилило роботу і 

відповідало б сучасним світовим тенденціям. Такий аналіз потребує досліджень 

у розрізі сівозмін, а тому є побажанням здобувачці щодо розширення її наукової 

тематики у подальшій дослідницькій роботі; 

- у розділі 5 наводиться широкий пласт даних щодо впливу удобрення і 

меліорації на стан поживного режиму сірого лісового ґрунту, водночас питання 

мінерального азоту ґрунту, який є основним джерелом живлення рослин, 

висвітлено недостатньо широко і не відображено у висновках.  

Не вистачає у розділі також аналізу вмісту кальцію і магнію у ґрунті за 

проведення меліоративних заходів та удобрення. У сучасних агротехнологіях 

мезоелементи усе частіше розглядаються як вагомі елементи живлення, які 

потребують оптимізації та коригування; 



 


