
ВІДЗИВ
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Гаврнша 51 рослава Валсрійовича 
«О іш імізаціл складу люцерно-злакових травосумішей на суходолах 

Правобережного Лісостепу», подану на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 201 «Агрономія»

Успішний розвиток тваринництва потребує формування міцної кормової 
бази на основі виробництва дешевих видів трав’яних кормів, зокрема сіна, 
сінажу, зелених та штучно висушених кормів. Одним із основних джерел 
надходження зелених та інших трав’яних кормів для тваринництва, як 
провідної галузі сільського господарства України, є багаторічні бобові трави, у 
тому числі й люцерна посівна.

Проте, на відміну від багатьох передових країн світу, в Україні в умовах 
різкого зменшення останнім часом поголів’я худоби, частка дешевих 
трав’яних кормів в загальному їх балансі ще є надто низькою, що стримує, у 
потрібних обсягах, виробництво конкурентноздатної тваринницької продукції, 
зокрема дешевого молока і м’яса. Недостатні обсяги виробництва дешевих 
трав’яних кормів, в значній мірі, обумовлені й недостатнім, до останнього 
часу, науковим обгрунтуванням даного напрямку досліджень у 
Правобережному Лісостеп}' України.

Саме на встановлення особливостей формування кормової 
продуктивності люцерно-злакових агрофітоценозів з різними злаковими 
компонентами на різних фонах вапнування та удобрення на темно-сірих 
ґрунтах Правобережного Лісостепу й направлена дисертаційна робота 
Гавриша Ярослава Валерійовича.

Впровадження результатів цих досліджень, безумовно, сприятиме 
вирішенню проблеми збільшення виробництва дешевих трав’яних кормів і на 
цій підставі -  конкурентноздатного виробництва певних видів дешевої 
тваринницької продукції та розвитку тваринництва в регіоні. Тому результати 
цих досліджень безумовно є актуальними.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 
для умов північної частини Правобережного Лісостепу обгрунтовано 
особливості формування високопродуктивних багаторічних люцернового, 
люцерно-злакових з різними злаковими компонентами та злакового кормових 
агрофітоценозів сінокісного використання. Зокрема, в сучасних умовах 
аридизації клімату залежно від дії мінеральних добрив та вапна встановлено 
їх продуктивність і розподіл урожаю за укосами, хімічний склад за вмістом 
органічних речовин, макро- і мікроелементів та важких металів, поживність та
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енергоємність корму, нагромадження корененої маси і симбіотичного азоту 
люцерною посівною, протиерозійну стійкість, целюлозну активність І 
показники родючості ф у т у  та баланс основних поживних елементів, а також 
економічну п енергетичну ефективність їх впрошування. Підібрано країні 
види багаторічних злакових трав для вирощування в люцерно-злакових 
сумішах і встановлено ценотичпу активність їх компонентів та динаміку змій 
урожаю надземної біомаси, частки листя, листкової поверхні, чистої 
продуктивності фотосинтезу та хімічного складу корму основних типів 
багаторічних кормових агрофітоценозів за фазами вегетації при формуванні 
урожаю 1-го укосу.

П рактична цінність одержаних результатів полягає в розробленні 
пропозицій виробництву з формування, удобрення та використання люцерно- 
злакових кормових агрофітоценозів, які забезпечують одержання з 1 га 7,5- 
10,0 т кормових одиниць з вмістом 140-150 г перетравного протеїну при 
нагромадженні 200-250 кг/га симбіотичного азоту, поліпшення показників 
родючості ґрунтів та екологічного стану довкілля. Розроблені пропозиції 
виробництву впроваджені у СТОВ «Лука» Білоцерківського району Київської 
області, яке сертифіковане для органічного виробництва сільськогосподарської 
продукції, на загальній площі 105 га.

Результати досліджень пройшли широку апробацію і схвалення. їх 
доповідали і обговорювали на багатьох науково-практичних конференціях, а 
також на засіданнях відділу кормовиробництва та методичної комісії з питань 
землеробства і рослинництва ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Дослідження автора виконувались впродовж 2019-2022 рр. і були 
невід’ємною складовою частиною тематичних планів ННЦ “Інститут 
землеробства НААН” за ПНД НААН на 2019-2020 рр. “Корми і кормовий 
білок”, завдання 22.03.01.08.П «Розробити енерго- та ресурсозберігаючі 
технології формування високопродуктивних лучних травостоїв у зоні 
Лісостепу» і ПНД НААН на 2021-2025 рр. «Кормовиробництво», завдання 
25.02.02.02.Ф «Розроблення концептуальних основ формування 
високопродуктивних лучних агрофітоценозів у Лісостепу для стабільного 
забезпечення тваринництва якісними кормами в умовах зміни клімату».

Основні результати дослідження 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.

Робота складається із анотації на українській та англійській мовах, 
вступу, 7 розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаної 
літератури з 335 найменувань, з яких 47 -  латиницею та 7 додатків. Вона



з
викладена на 224 сторінках комп’ютерного тексту та включає 28 таблиць і 6 
рисунків.

У вступі наведено актуальність з обгрунтуванням обраного напрямку 
досліджень, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, 
особистий внесок здобувана, апробацію дисертаціїта публікації.

Розділ І присвячено огляду літератури з аналізом результатів Досліджень 
вітчизняних і зарубіжних авторів щодо добору компонентів до кормових 
бобово-злакових травосумішей. Досить грунтовно наведено також літературні 
дані щодо технологічних особливостей вирощування бобово-злакових 
агрофітоценозів на кормові цілі, зокрема показано наукові і технологічні 
основи їх формування, впливу бобових компонентів, добрив та вапна на 
продуктивність кормових агрофітоценозів та якість корму. Визначено 
недостатньо розроблені напрями із зазначених питань та обґрунтовано 
необхідність проведення досліджень за темою дисертаційної роботи.

У розділі 2 детально зроблено аналіз ґрунтово-кліматичних умов 
Лісостепу України. Проведено аналіз фізико-хімічних властивостей ґрунтового 
покриву та кліматичних і погодних умов дослідної ділянки у роки проведення 
досліджень. Наведено схему польового досліду, агротехнічні умови 
вирощування різнотипних лучних агрофітоценозів, розкрито особливості 
закладки дослідів, перераховані методики та методи, згідно яких були 
проведені спостереження, обліки і аналізи у польових та лабораторних 
дослідженнях. Слід віддати належне дисертантові, що більшість методик та 
методів, за якими проведено дослідження, результати яких наведено у 
дисертаційній роботі, стандартизовано, про що зроблено відповідні посилання 
у списку літературних джерел.

У розділі 3 на базі експериментальних досліджень науково-обгрунтовано 
особливості формування за ботанічним складом, щільністю пагонів та лінійним 
ростом компонентів різнотипних агроценозів залежно від їх видового складу, а 
також антропогенних факторів, зокрема удобрення та вапнування в умовах 
Лісостепу України. Встановлено, що сіяні травостої формуються із щільністю 
806-1187 пагонів на 1 м2 та висотою 71-136 см; симбіотично фіксований азот 
люцерни посівної в люцерно-злакових травостоях збільшує висоту злаків на 
11-20%, а мінеральний азот у дозі N 3 0  у сіяному злаковому травостої -  на 25- 
26 %. Наведено показники приросту лінійного росту компонентів за фазами 
вегетації. Показано, що формуються травостої з домінуванням висіяних 
компонентів з часткою люцерни посівної в одновидовому посіві 86-89 %, в 
люцерно-злакових сумішах -  30-58 %. Найкраще люцерна посівна 
утримується при сівбі з пізньостиглими тимофіївкою лучною і пирієм 
середнім, а найгірше -  з агресивною ранньостиглою грястицею збірною.



У розділі 4 фундаментально висвітлено особливості формування 
кормової продуктивності люцернового, люцерно-злакових і злакового 
агрофітоценозів залежно від удобрення і вапнування. Доведено, що включення 
до бобово-злакових травосумішей люцерни посівної, а також використання на 
кормові цілі одиовидового її посіву у порівнянні із злаковим травостоєм на 
фонах без внесення мінерального азоту в середньому за перші три роки життя 
підвищило продуктивність сіяних травостоїв від 3,24-3,31 до 7,92-10,34 т/га 
сухої маси, або в 2,4-3 , 8  рази. Найпродуктивнішими були агрофітоценози, які 
сформовані на основі одиовидового посіву люцерни посівної та її сумішей з 
пізньостиглими тимофіївкою лучною і пирієм середнім, а також 
середньостиглими стоколосом безостим і кострицею східною. Кращим 
розподілом урожаю за укосами на різних фонах удобрення характеризувалися 
люцерновий і люцерно-злаковв травостої ніж злаковий з часткою 1 -го укосу 
45-50 % та нерівномірністю 23-28 %.

Встановлено, що є особливо цінним, за формування урожаю 1-го укосу 
наростання продуктивності сіяних травостоїв відбувається до фази цвітіння 
домінуючих компонентів, найбільші добові прирости сухої маси, а також 
показники чистої продуктивності фотосинтезу досягали під час гілкування- 
бутонізації люцерни посівної в люцерновому і люцерно-злаковому травостоях 
та трубкування-колосіння домінуючих злаків на злаковому травостої.

У розділі 5 висвітлено результати досліджень із вивчення хімічного 
складу, поживності та енергоємності корму різнотипних кормових 
агрофітоценозів за участі люцерни посівної залежно від антропогенних 
факторів.

Дисертантом доведено, що під дією азоту симбіотичної азотфіксації 
люцерни посівної поліпшується хімічний склад та поживність корму. Зокрема 
в люцерновому та люцерно-злакових травостоях порівняно зі злаковим на 
фонах без внесення азогу в сухій масі корму збільшився вміст сирого 
протеїну, білка та зменшився вміст безазотистих екстрактивних речовин, 
поліпшилась поживність корму за вмістом кормових одиниць, енергоємність 
за вмістом обмінної енергії та перетравність сухої маси корму іп у і і г о . 

Одночасно збільшився вміст сирої золи, кальцію, магнію, фосфору, 
відношення кальцію до фосфору та зменшився вміст калію і відношення калію 
до суми кальцію і магнію. Поряд з цим в сухій масі корму збільшився вміст 
мікроелементів (цинку, міді, заліза), а також не виходячи за межі ГДК -  
нітратного азот>' та важких металів (свинцю, нікелю і кадмію).

Автором також показано, що й під впливом мінерального азоту 
поліпшується хімічний склад корму. За внесення N 9 0  в сухій масі корму 
злакового травостою збільшився вміст сирого протеїну, білка, забезпеченість
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корм ово ї одиниці перетравним  протеїном. О дночасно зб ільш увався вміст 
м ікроелем ентів , важ ких м еталів та  нітратів в м еж ах ГД К  та зменш ився вміст 
безазотнетих екстрактивних речовин.

О собливо ц інним и є дослідж ення з вивчення зм ін хім ічного складу 
корму в динам іц і в м іру проходж ення фаз вегетац ії трав при формуванні 
урож аю  у перш ом у укосі з інтервалом у 50 днів. П оказано, що м іж  часткою  
листя і вм істом  сирого  протеїну в сухій масі досл ідж уваних травостоїв існує 
сильний позитивний кореляційний зв 'язок , а м іж  часткою  листя і вм істом  сирої 
клітковини -  сильний негативний кореляційнм ий зв ’язок. В ідм ічено також , що 
в м іру проходж ення фаз вегетації трав ш видш ими тем пам и погірш ення якості 
корму відбувається на злаковом у травостої, ніж на лю церновом у і лю церно- 
злаковом у.

Р озд іл  6  присвячено висвітленню  результатів дослідж ень з вивчення 
нагром адж ення кореневої маси, сим біотичного азоту лю церною  посівною  та 
показників родю чості грунту під різним и агроф ітоценозам и за участі лю церни 
п осівно ї залеж н о  від технологічних заходів вирощ ування. А втором  наведено 
показники нагром адж ення сухої кореневої маси, показники вмісту у сухому 
корінні азоту, ф осф ору і калію , а  також  показники продуктивної д ії коріння та 
п роти ерозій н о ї стійкості, яка вираж ена часом за який м оноліт грунту розмився 
під д ією  р івном ірного  струменя води. В становлено рівні нагромадження 
лю ц ерн ою  посівною  сим біотичного азоту як в надземній, так і кореневій масі 
0 -2 0 -см  ш ару ф у н т у .

В изначено також  показники винесення з урож аєм  та баланс основних 
пож ивних елем ентів , а сам е азоту, фосфор}- і калію  при вирощ уванні лю церни 
посівної, лю церно-злакових суміш ей та  злакового травостою . З урож аєм  
надзем ної біом аси різнотипні лучні травосто ї виносили 56-307 кг/га азоту, 12- 
45 ф осф ору і 87-263 кг/га калію. За внесення на злаковий травостій азотних 
д об ри в  та  при вклю ченні до  них лю церни посівної як і в одновидовом у її  
посіві винесення зазначених м інеральних елементів збільш увався. Баланс 
азоту на лю церновом у і лю церно-злакових травостоях на без азотних фонах 
був позитивним , на злаковом у травостої з внесенням N 90 -  близьким  до 
нейтрального , а без азоту -  в ід ’ємним. Баланс фосфору за внесення Р45К90 

на злаковом у  травосто ї був позитивним, а на лю церновом у і лю церно- 
злак ови х  -  близьким  до  нейтрального, без добрив -  в ід ’єм ним . Баланс калію 
був в ід ’єм ним , за виклю ченням  злакового травостою  за внесення Р.15К90ДЄ він 

був близьким  д о  нейтрального.
У  р о зд іл і 7 наведено результати дослідж ень з вивчення економічної та 

ен ер гети ч н о ї еф ективності вирощ ування різних кормових агроф ітоценозів за 
участі лю ц ерн и  посівної. Д оведено, що завдяки використання симбіотичного



г,

азоту люцерни посівної н одновпдовому її посіві та сумішах із злаками в 
середньому за три роки життя чистий прибуток збільшився па 20,2-28.1 іис. 
грн/га, а також збільшились рентабельність, окупність сукупних витрат енергії 
виходом з 1 та валової та обмінної енергії та зменшились собівартість І т 
кормових одиниць і затрати енергії на І т кормових одиниць. Щорічне 
внесення Р45К90 або несення 1,5 т/га вапна при залужені та поєднане внесення 
зазначених добрив і вапна у порівнянні з варіантом без добрив погіршувало 
показники економічної і енергетичної ефективності як за чистим прибутком, 
рентабельністю, окупністю витрат енергії та собівартістю І т кормових 
одиниць. Застосування мінерального азоту внесенням азотних добрив у дозі 
N9 0  на злаковий травостій поліпшило показники економічної та енергетичної 
ефективності, але в значно меншій мірі, ніж дія симбіотичного азоту люцерни 
посівної.

В усіх експериментальних розділах аналіз конкретного матеріалу дано 
чітко, з логічною послідовністю, критично з поясненнями та супроводженнями 
літературними даними з коротким підсумком отриманих результатів у вигляді 
висновків до розділів, а також наведенням праць автора де висвітлено основні 
положення певних розділів дисертації.

Висновки до дисертаційної роботи Гавриша Ярослава Валерійовича, які 
складаються з 15 пунктів та пропозиції виробництву з 4 пунктів цілком 
аргументовані і випливають із результатів досліджень.

У додатках наведено список наукових праць дисертанта, погодні умови у 
роки проведення досліджень, щільність пагонів та ботанічний склад 
різнотипних кормових агрофітоценозів за роками на різних фонах удобрення 
і вапнування, у вигляді таблиці розподіл урожаю за укосами. Поміщено також 
вміст органічних речовин у кормі та перетравність, вміст органічних речовин у 
кормі та перетравність люцернового, люцерно-злакових і злакового травостоїв 
залежно від систем удобрення, акт про впровадження результатів дослідження 
в сільськогосподарське виробництво, зокрема у СХОВ «Лука» Таращанського 
району.

Поряд з загальною високою оцінкою дисертаційної роботи Гавриша 
Ярослава Валерійовича в ній є й несуттєві, недоліки чи вірніше побажання, які 
ні в якому разі не знижують її високої науково-практичної цінності. Вони 
полягають у наступному.

1. У вступі де наведено вчених, які займались розробленням технологій 
вирощування різнотипних лучних травостоїв бажано було б навести більше 
вчених, зокрема тих хто безпосередньо займався вивченням люцернових та 
люцерно-злакових агрофітоценозів па кормові цілі.



2. Бажано також було б у вступі чи в огляді літератури показати посівні 
площі люцерни посівної та її сумішей із злаками на кормові цілі та регіони її 
поширення, а також вказати період найбільшого поширення цих 
агрофітоценозів та навести причини зменшення посівних площ в теперішній 
час.

3. У своїх дослідженнях автор дисертаційної роботи, завдяки 
застосування оригінальної методики, визначив і грунтовно проаналізував 
результати щодо нагромадження люцерною посівною симбіотичного азоту 
при вирощуванні в одновидовому посіві та сумішах із злаками на кормові цілі, 
що є особливо цінним й використано при розрахунку балансу азоту у системі 
«рослина-добриво». Однак, він не навів у своїй дисертації кількості та маси 
бульбочкових бактерій на корінні люцерни посівної. Це безумовно збільшило 
б її наукову цінність цієї дисертаційної роботи.

4. Слід віддати належне автору дисертації за ретельний аналіз показників 
хімічного склад)', поживності та енергоємності сухої маси корму різними 
травостоями за участі люцерни посівної на різних фонах удобрення і 
вапнування, їх відповідність зоотехнічним нормам для годівлі великій рогатій 
худобі та сучасним Державним стандартам України на виготовлення різних 
видів трав’яних кормів, а також проведено порівняння вмісту нітратів та 
важких металів із гранично допустимими концентраціями. Бажано також було 
б ще й визначити ступінь поїдання зеленої маси досліджуваних травостоїв 
худобою, а також встановити особливості згодовування такого корму, з метою 
уникнення захворювання тварин тимпанією, що може спричинити люцерна 
посівна.

5. Дисертант на підставі своїх досліджень розрахував баланс основних 
поживних елементів, що є особливо цінним і потрібним у дослідженнях з 
добривами. Однак, бажано було б ще й розрахувати коефіцієнти використання 
цих елементів з добрив та ґрунту.

6. Зустрічаються у дисертації й деякі незначні неточності та описки при 
наборі тексту.

Проте, незважаючи на зауваження та побажання, дисертаційна робота 
Гавриша Ярослава Валерійовича є завершеною, самостійно виконаною 
науково-дослідною працею. Отримані результати досліджень добре 
аргументовані літературними джерелами та обґрунтовані достовірними 
експериментальними даними, мають не тільки велике практичне (їх 
впровадження дає можливість суттєво зміцнити кормову базу тваринництва у 
Лісостепу України), а й певне теоретичне значення, яке полягає у поглибленні 
уявлень про особливості формування кормової продуктивності агрофітоценозів 
за участі люцерни посівної. Дану роботу' можна розглядати як помітний вклад
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у ропш гок дослідж ені, з кормовиробництва н Україні. М ова, стиль викладення 
і оф орм лення дисср гпції відповідає вимог ам до  друкованих прань.

Враховую чи, що дисертаційно робота «О птим папія складу лю перио- 
злаковнх гравосуміпіей на суходолах П равобереж ного Л ісостепу», як 
відмічалось раніш е, виконана на актуальну гему і за своїм  зм істом, науково- 
методичним рівнем виконання та оформлення, новизною  та практичною  
значим істю  відповідає сучасним вимогам, її автор Г аи ри ш  Ярослаи 
В алер іґю к и ч  заслуговує присудження наукового ступеня доктора ф ілософ ії за 
спеціальністю  201 А грономія, галузь знань 20 А грарні науки та 
продовольство.

Офіційний опонент, доктор с.-г. наук, 
професор кафедри рослинництва 
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