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кандидата с.-г. наук Пташіїіка Михайла Михайловича на дисертаційну 
роботу ГАВРИША Ярослава Валерійовича «Оптимізація складу люцерно- 
злакових травосумішей на суходолах Правобережного Лісостепу» 
представленої на здобуггя наукового ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 201 — Агрономія, галузь знань 20 — Аграрні науки та 
продовольство.

У зміцненні кормової бази тваринництва важлива роль належить 
підвищенню ефективності використання кормових ресурсів. Проте, природні 
кормові угіддя, площа яких в Україні становить близько 7,6 млн га, 
використовуються поки що недостатньо ефективно. Вони здатні забезпечувати 
одержання з 1 га 5,0-7,0 т/га кормових одиниць. Проте, продуктивність їх не 
перевищує 1,3-1,5 т/га, що не відповідає принципам сталого розвитку і 
раціонального природокористування.

Одним із шляхів підвищення ефективності їх використання є 
застосування заходів біологічної інтенсифікації лучного кормовиробництва 
шляхом ефективного використання потенціалу багаторічних бобових трав як 
джерела симбіотичного азоту.

Позитивна роль бобових полягає не тільки у поповненні дефіциту азоту в 
агроекологічній системі та підвищенні продуктивності лучних угідь. Бобові 
рослини, володіючи підвищеним вмістом білка, амінокислот, мінеральних та 
ряду важливих біологічних активних речовин, істотно покращують якість 
корму, його поїдання, і як наслідок поліпшують якість молочних та інших 
продуктів тваринництва.

Підвищення ефективності використання на сіножаттях та пасовищах 
бобових видів трав є одним із важливих напрямів інтенсифікації лучного 
кормовиробництва. Тому максимальна мобілізація цього ресурсу має зайняти 
гідне місце у системі агротехнологічних заходів щодо підвищення 
рентабельності виробництва трав’яних кормів.

Дослідження з розробки заходів з підвищення ефективності використання 
багаторічних бобових трав як джерела дешевого симбіотичного азоту 
проводила велика когорта відомих вчених у галузі луківництва. Вони в різних 
ґрунтово-кліматичних умовах розробили наукові й технологічні основи 
створення і раціонального використання сіяних бобово-злакових фітоценозів.

Однак до останнього часу є питання щодо формування бобово-злакових 
фітоценозів з метою виробництва дешевих трав’яних кормів на суходолах 
північної частини Лісостепу України, які ще не вивчені, що, в певній мірі, 
стримує впровадження наукових розробок з луківництва у 
сільськогосподарське виробництво. Зокрема залишаються недостатньо 
вивченими питання видового складу злакових компонентів люцерно-злакових 
сумішей, впливу вапнякових матеріалів на різних фонах удобрення на стійкість 
бобового компонента, продуктивність та якість отриманих трав’яних кормів.



Саме добору багаторічних злакових трав до люцерио-злакових сумішей, 
ефективності вапнування та добрив й були присвячені дослідження автора.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше для умов північної 
частини Правобережного Лісостепу обґрунтовано особливості формування 
високопродуктивних багаторічних люцернового, люцерно-злакових з різними 
злаковими компонентами та злакового кормових агрофітоценозів сінокісного 
використання. Встановлено рівень їхньої продуктивності і особливості 
розподілу урожаю за укосами, хімічний склад за вмістом органічних речовин, 
макро- і мікроелементів та важких металів, поживність та енергоємність корму, 
рівень нагромадження кореневої маси і симбіотичного азоту люцерною 
посівною, протиерозійну стійкість, показники родючості ґрунту та баланс 
основних поживних елементів, показники економічної й енергетичної 
ефективності їх вирощування. Підібрано кращі види багаторічних злакових 
трав для вирощування у люцерно-злакових сумішах.

Удосконалено заходи щодо відновлення високопродуктивних лучних 
агрофітоценозів на колишніх орних землях та на природних кормових угіддях 
за докорінного їх поліпшення для виробництва різних видів високоякісних 
трав’яних кормів в умовах Лісостепу України.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 
пропозицій виробництву щодо вирощування в умовах північної частини 
Лісостепу України на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах 
люцерно-злакових травосумішей з метою отримання різних видів дешевих, 
екологічно безпечних трав’яних кормів, зокрема зелених кормів, сіна, сінажу 
тощо, які забезпечують вихід 7,5-10,0 т/га кормових одиниць, з вмістом у кормі 
140-150 г перетравного протеїну за нагромадження симбіотичного азоту на 
рівні 200-250 кг/га та поліпшенні показників родючості ґрунту і екологічного 
стану довкілля.

Розроблені пропозиції виробництву впроваджені у СТОВ «Лука» 
Білоцерківського району Київської області на загальній площі 105 га.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною кваліфікаційною працею здобувача. Автором узагальнено світову та 
вітчизняну наукову літературу, розроблено програму наукових досліджень, 
особисто виконано польові та лабораторні дослідження, здійснено теоретичне 
обґрунтування й узагальнення експериментального матеріалу, сформульовано 
висновки і пропозиції виробництву, проведено їх впровадження у 
сільськогосподарське виробництво.

Основні результати дослідження автором опубліковано у 15 наукових 
працях, з яких: 4 статті -  у наукових фахових виданнях України, 6 - у  
матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій і 3 -  у науково- 
практичних рекомендаціях.

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота у вигляді рукопису 
викладена на 224 сторінках комп’ютерного тексту, що включає вступ, сім 
розділів, висновки та пропозиції виробництву, список використаних джерел 
літератури складається із 336 найменувань, в тому числі -  48 латиницею, 
містить 28 таблиць, 3 рисунки та 5 додатків.



У першому розділі дисертації ианедено аналіз наукових праць 
вітчизняних та зарубіжних учених з питань щодо створення та раціонального 
використання бобово-злакових травосумішей як важливого чинника у 
формуванні кормової бази. Окреслено особливості формування сіяних бобово- 
злакових травостоїв, їхню продуктивності та якість корму залежно від 
застосування мінеральних добрив та вапнування, способів та режимів 
використання.

У другому розділі наведено ґрунтові-кліматичні умови північної частини 
Правобережного Лісостепу, погодні умови в роки проведення досліджень, 
матеріали та методи досліджень і аналізу отриманих результатів за темою 
дисертаційної роботи.

У третьому розділі наведено аналіз особливостей формування 
люцернового, люцерно-злакових і злакового агрофітоценозів на різних фонах 
удобрення і вапнування. Встановлено, що сіяні травостої, у середньому, 
формуються із щільністю 806-1187 пагонів на 1 м2 та висотою 71-136 см в 
залежності від технології вирощування. Злаковий травостій вирізнявся більшою 
щільністю порівняно із люцерно-злаковим і, особливо, люцерновим. 
Найбільшою висотою характеризується ценоз стоколосу безостого та люцерно- 
злаковий і злаковий травостої за його участі. З’ясовано, що у перші три роки 
життя і користування формуються травостої з домінуванням висіяних 
компонентів з часткою люцерни посівної в одновидовому посіві 86-89 %, в 
люцерно-злакових сумішах -  30-58 %. Внесення вапна або Р45К90, збільшує 
вміст люцерни посівної в люцерно-злакових травостоях на 3-5 %, а за 
поєднаного їх внесення -  на 6-9 %.

У четвертому розділі наведено дані щодо продуктивності люцернового, 
люцерно-злакових і злакового агрофітоценозів, детально проаналізовано вплив 
вапнування та застосування мінеральних добрив у дозі Р45К90 на особливості 
формування врожаю кормової біомаси за укосами. Встановлено, що включення 
до бобово-злакових травосумішей люцерни посівної, а також використання на 
кормові цілі одновидового її иосіву у порівнянні із злаковим травостоєм на 
фонах без внесення мінерального азоту в середньому за три роки підвищує 
продуктивність сіяних травостоїв від 3,24-3,31 до 7,92-10,34 т/га сухої маси, 
від 2,37-2,58 до 6,91-9,99 т/га кормових одиниць, від 0,35-0,40 до 1,34-1,95 т/га 
сирого протеїну. Внесення в передпосівну культивацію 1,5 т/га вапна або 
щорічно Р45К90 підвищує продуктивність люцернового і люцерно-злакових 
травостоїв на 5-9% , а за поєднаного їх застосування -  на 12-14 %. Кращим 
розподілом урожаю за укосами на різних фонах удобрення характеризуються 
люцерновий і люцерно-злаковий травостої з часткою 1 -го укосу 45-50 %, 2-го -  
29-31 % і 3-го -  20-25 %, тим часом як на злаковому травостої спостерігається 
більш нерівномірний розподіл урожайної маси за укосами -  відповідно 54-57 
%,31 % і 12-15%.

У п’ятому розділі наведено аналіз хімічного складу кормів сіяних 
багаторічних травостоїв за різного рівня удобрення. Автор відзначає, що під 
дією симбіотичного азоту в люцерновому та люцерно-злакових травостоях 
порівняно зі злаковим травостоєм на фонах без внесення азоту в сухій масі



корму збільшується вміст сирого протеїну від 11,4-11,5 до 16,8-18,5 %, білка 
— від 9,8-10,2 до 15,0-16,9 %, поліпшується поживність корму за вмістом 
кормових одиниць -  на 14-21 %, перетравність сухої маси корму іп у і і г о  від 
65-67 % до 67-72 % та зменшується вміст безазотистих екстрактивних 
речовин від 46,0-46,5 до 41,5-44,9 %. Поліпшення поживності трав'яних кормів 
злакового травостою можливе лише за рахунок внесення мінеральних добрив 
серед яких найбільш ефективними виявилися азотні, де за внесення N90 в сухій 
масі корму злакового травостою збільшується вміст сирого протеїну на 4,1- 
4,3 %, білка -  на 2,7-2,8 %, поліпшується забезпеченість кормової одиниці 
перетравним протеїном від 106-113 до 125-135 г.

У шостому розділі охарактеризовано зміну показників родючості ґрунту 
під лучними травостоями за різних систем удобрення та використання. 
Встановлено роль люцернового, люцерно-злакового та злакового травостоїв у 
поглинанні та винесенні з ґрунту найважливіших хімічних елементів -  азоту, 
фосфору та калію. Встановлено, що під дією симбіотичного азоту в одно 
видовому посіві люцерни посівної і люцерно-злакових травостоях, так і під 
дією мінерального азоту на злаковому травостої у дозі N90 збільшується не 
лише продуктивність надземної кормової біомаси, а й збільшується 
нагромадження кореневої маси, відповідно на 1,48-1,90 т/га та на 0,99-1,10 т/га 
відповідно, збільшується нагромадження лужногідролізованого азоту у грунті 
на 0,3-0,4 мг/100 г та підвищується целюлозна активність ґрунту -  на 3-4 %. На 
цих варіантах суттєво поліпшується протиерозійна стійкість лучних 
агрофітоценозів.

У сьомому розділі наведено аналіз результатів досліджень по 
визначенню показників економічної та біоенергетичної ефективності створення 
та використання різнотипних лучних травостоїв за різного рівня удобрення. 
Встановлено, що завдяки використанню симбіотичного азоту люцерни посівної 
в одновидовому її посіві та у сумішах із злаками в середньому за три роки 
умовно чистий прибуток збільшується від 6,9 до 27,1-35,0 тис. грн/га, рівень 
рентабельності виробництва трав’яних кормів зростав -  від 114 до 300-343 %, 
КЕЕ -  від 5,7 до 10,9-12,4 і БЕК -  від 3,0 до 6,1-7,1. При цьому відмічено 
зменшення собівартості 1 т кормових одиниць від 2,6  до 1 ,2- 1,4  тис. грн та 
затрат енергії на 1 т відповідно з 4,30 до 1,64-2,0 МДж.

На основі проведеної кропіткої роботи автор сформулював аргументовані 
висновки, які повністю узгоджуються з його попередніми висновками. 
Висновки є глибокими та детальними. Це вказує на науковий професіоналізм 
автора.

Поряд із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи 
Я. В. Гавриша вважаю за доцільне вказати на деякі зауваження та побажання:

1. У списку використаних джерел зустрічаються дещо застарілі 
літературні джерела. Бажано щоб у ньому більше було наведено сучасних 
наукових праць;

2. Робота мала б ще більшу наукову цінність якби у ній був 
виділений окремий додаток з наведеним переліком видів трав’янистих 
рослин, які зустрічаються по тексту дисертації на українській і англійській



мовах;
3. У розділі 2 добре проаналізовано погодні умови у роки проведення 

досліджень, однак при аналізі експериментальних даних у розділах 3 та 4 не 
достатньо зосередив свою увагу на висвітлені залежностей динаміки видового 
складу та продуктивності досліджуваних агрофітоценозів із погодними 
умовами, особливо у другій половині літа, коли трапляються посушливі 
періоди.

В цілому зауважень принципового характеру немає. В тексті дисертації 
зустрічаються незначні стилістичні огріхи, невдалі вислови, орфографічні та 
стилістичні помилки. Вказані зауваження не знижують високого наукового і 
практичного значення представленої дисертаційної роботи.

Висновок. З огляду на актуальність, новизну, важливість отриманих 
автором наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також 
практичну цінність сформульованих положень і висновків, вважаю, що 
дисертаційна робота Гавриша Ярослава Валерійовича «Оптішізація складу 
люцерно-злаковнх травосумішей на суходолах Правобережного Лісостепу», 
повною мірою відповідає Постанові Кабінету Міністрів України від 12 січня 
2022 року № 44 щодо здобуття наукового ступеня доктора філософії та вимогам 
до оформлення дисертації, затвердженим наказом МОН України № 40 від 
12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до оформлення дисертації» та може 
бути представлена для офіційного захисту в разовій спеціалізованій раді, а її 
автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за 
спеціальності 201 Агрономія, галузь знань 20 -  Аграрні науки і продовольство.

Завідувач відділу обробітку ґрунту 
і контролювання сегетальної рослинності 
Національного наукового центру 
«Інститут землеробства Національної 
академії аграрних наук України», 
кандидат сільськогосподарських наук Михайло Пташнік

КРАСЮК

Підпис Михайла ПТАШНІКА засвідчую: 
учений секретар
Національного наукового центру 
«Інститут землеробства Національної 
академії аграрних наук України», 
кандидат сільськогосподарських наук Людмила


