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офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу Ссвiдова Iгоря 

Волощtмировича «Удосконале1111я елеме11тiв тех11ологii' вирощування 

помiдора i1щетермi11а1пноrо типу у nес11ю1их плiвкових тепли1.(ЯХ)),. 

подану на здобупя науковоrо ступеня доктора фiлософii' з i спеr.uальностi 

201 «Агрономiя». 

1. Актуальнi'сть теми. Дисертацiйна робота спрямована на вир1шення 

важливоi' науковоi' проблеми - пiдвищення продуктивностi помiдора в умовах 

весняних пшвкових теплиць завдяки впровадженmо перспектив них 

iндетермiнашних riбридiв,. розробки оптимiзацй внесення доз бiолоriчних 

препаратiв та густоти рослин в умовах Лiвобережного Лiсостепу Украi'ни, що 

призведе до подальшого розвитку вiтчизняноi' галузi овочiвництва. Тому тема 

дисертацiйноi' роботи с актуальною, оскiльки с потреба в oбrpyнтyвal-llii 

особливостей пiдбору сортового складу, оптимiзацii' прикореневих пiдживлень та 

густоти рослин за формування ефективноi' технологii' вирощування помiдора в 

умовах весняноi' плiвковоi' теплицi. 

2.а. Сту.niнь. об1рун.това.1ш.с.тi на.укових п.оложенъ ... Встановшшня. чi:rкого 

формулювання автором дисертацiйноi' роботи мети i завдань достджень стало 

основою для поmуку теоретичних i методологiчних аспектiв майбугнiх 

експериментiв на основi аналiзу iснуючоi' науковоi' iнформацii' впродовж ocтamrix 

трьох рокiв. За перiод дослiджень дисертантом оуло опрацьовано 

216 лiтературних наукових джерел, з яких 142 належать до закордонних видань. 

Використання математично-статистичного методу анашзу отриманих 

екс.перимешальних даних пiдтверджуе достовiрнiс.ть. отриманих результ~ що 

дало змогу автору дисертацiйноi' роботи сформулювати логiчнi i аргуменrованi 

висновки i рекомендацit виробництву. 

3. Достовiрнiсть i новизна дисертацiйноi роботи. Впродовж перiоду 

дослiджень Ссвiдов f.B. виконав достатmо кiлъкiсть о6лiкiв i спостережень, 

провiв багатоаспектний i:x аналiз, що стало фундаментальною основою для 

написания квалiфiкацiйноi" науковоi· працi. Важливим € те, що висновки та 

пр.оnозш.щ виробництву сформу льовано на пiдставi отриманого 

експериментального матерiалу iз використанням широко апробованих i сучасних 

методик вирощування в овочiвництвi. 

Пiдтвердженням висновкiв i пропозицiй у роботi с впровадження 

розроблеIШХ i вдосконалених елементiв технологii' вирощування помiдора у 



виробництво у сiльськогосподарських пiдприсмствах: ФГ «ОВОЧI 

СЛОБОЖАНЩШ-IИ» Куп'янського району Харкiвськоi" областi на площi 0,2 га, 

С(Ф)Г «Дружба» Чугуi"вського району Харкiвськоi" областi на площi 0,2 га та 

ТОВ «ЕКОФI.ПД» Петрiкiвського району Днiпропетровськоi" облас.тi на площi 

О, 1 га. 

Оцiюоючи обсяг та рiвень аналiзу експериментальних даних, можна 

квалiфiкувати i"x, як такi, що с достовiрними, а висновки i пропозицii" виробництву 

с вфогiдним i науково-обrрунтованим. 

Наукова новизна дисертацiйноi" роботи полягас у тому, що вперше 

експериментально обrрунтовано закономiрностi формування високого рiвня 

врожайнос.тi та якостi iндетермiнантних. гiбридiв_ помiдора в умовах в_е_сняних 

плmкових теплиць. Визначено сумарно-адаптивну продуктивюсть 

iндетермiнантних гiбридiв помiдора, уточнено тривалiсть етапiв органогенезу в 

плiвкових теплицях за впливу рiзних елементiв технологii" вирощування. За 

результатами дослiджень розраховано о~оенергетичну оцiнку та проведено 

економiчний аналiз запропонованих елементiв технологii" вирощування помiдора 

у весняних плiвкових теплицях без обiгрiву. 

У дос.коналено. окре_мi елементи технологii вир_ощув.ашш iндетермiнантпих: 

гiбридiв помiдора шляхом оптимiзацii" густоти рослин, що забезпечус зростання 

врожайностi за розсадного способу вирощування. 

Набуло подальшого розвитку теоретичне обrрунтування формування 

урожайност1 1 якостi помiдора за рахунок удосконалення елементiв технологiУ 

вирощування шляхом комплексного використання бiологiчних препаратiв для 

прикореневих шдживлень. 

Рез_улыати до.сщдженh оnублiков.анi у фахових виданнях У краши та 

зарубiжних джерелах, пройшли широку апробацiю на науково-практичних 

конференцiях i форумах рiзного рiвня. 

4. Наукове i практичне значения дисертацiйноi роботи полягас у 

розробцi рекомендацiй господарствам Лiвобережного Лiсостепу Украi"ни щодо 

одержання у весняних плiвкових теплицях без обiгрiву максимально можливого 

рiвня врожайностi помiдора. Тому рекомендусrься вирощувати iндетермiнантнi 

гiб.риди Сiгнора F 1?- Панекра. F 1. та Матiас_ F ,.~ ДШI гiбридiв- бiльш. генеративного 

типу на прикладi гiбриду Т обольськ F 1 та аналогiчних застосовувати густоту 

розмiщення рослин 3,5 рослини/м2 ; проводити прикореневi пiдживлення 

препаратом Radifarm у концентрацit 2,5 г/л у наступнi строки: у фазу 

2-3 справжнiх листкiв (третя декада березня) та через 10-12 дiб пiсля першоt 



обробки. Результати виробничоi· перевфки в умовах Харкiвсько1 та 

Днiпропетровс1>ко1· областей пiдтвердженi вiдповiдними актами впровадження 
наукових розробок . 

5. Обсяr i поашоти опуб.11iковя11их мятерiаJ1iв дослi;vке11ь та особкстий 

внесок здобувачи. За матерiалами наукових дослiджень, якi вiдображено в 

дисертацiйнiй роботi опублiковано 8 науконих праць, i1 них 5 статей у наукових 

фа.хових виданнях Укра1·ни , в тому числi I спrгrя в науковому фаховому виданнi 

Укра.Ую-t, включеному до бази WoS, 3 тези наукових доповiдей . 

Особистий внесок здобувача поляrас в розробцi проrрами дослiдженъ, 

закладеннi й проведеннi польових достщв, проведеннi спостере-жень i 

бiометричних вимiрш, узагальненнi та опрацюваннi отриманих результаriв 

дослiджень , пiдготовцi до друку наукових публiкацiй, впровадженнi резу льтатiв 

дослiджень у виробництво. 

6. Оцiнка змiсту дисертацfi. Дисертацiйна робота Ссвiдова I.B. викладева 

на 214 сторiнках машинописного тексту, м1стить анотацiю, вступ ; 6 розrолiв, якi 

вкmочають 49 табmщь, 9 рисункiв; висновки; рекомендацiI виробниmву; список 

використаноi лiтератури пiсля кожного роздiлу, а також 23 додагки. Об' см 

дисерт~ iI с.тр.уктура,. рiв.ень. i стиль_ подан-ого матерiалу вiдповiдаютъ вимогам 

до дисертацiйних робiт. Резулътати кожного роздiлу маютъ математичну обробку 

д~ що пiдтверджус Ix достовiрнiсть, окремо вiдображена частка впливу 

кожного з факторiв та Ix взасмодiя на тi чи imni процеси. 

У вступf дисертацiI автором обrрунтовано актуальнiстъ теми роботи, чiтко 

сформулъовано мету i завдання дослiджень, наукову новизну i практичне 

значения одержаних результапв, показано об'€кт та предмет наукових 

дослiджень~ з.адекларовано свiй особистий внесок. 

У роздiлi 1 «Формування урожайностi помiдора за вирощування у весняних 

плiвкових теплицях» дисертантом узагальнено значну кiлькiсть лiтературних 

джерел, в яких проведено аналiз походження, поширення, внуrрiшньов1щову та 

свiтову класифiкацiю виду; наведено бiолоriчнi особливостi та ботанiчнi 

характеристики дослiджувано1· ку льтури~ характеристику показникiв якостi плодiв 

помiдора, а також вплив елементiв тexнOJIOi'iY вирощування на формування 

продуктивно.стi помiдора. Встановлено обсяги та рiвень проведеню< наукових 

дослiджень на даний час за темою дисертацiйноУ роботи, окреслено коло питань, 

що потребують вирiшення. Обсяг роздiлу становить 31 сторiнку, що становить 

15 % вiд обсягу основного тексту роботи, викладений у логiчнiй послiдовностi, в 

кiнцi роздiлу автор представля€ узагалънений висновок та лiтературнi джерела. 



У роздiлi- 2 «Умови та методика проведения дослщжень» висвiтлено 

rрунгово-клiматичнi умови зони вирощування та метеоролоriчнi умови у роки 

проведения полъових дослiдiв, а також вiдповiднiсть 1х бiолоriчним особливостям 

дослiджуваноi культури помiдора .. Описанj методик.и з проведt:ння иолы>вого 

дослiду та математичноrо аналiзу отриманих результатiв. Детально i змiстовно 

наведено схеми досшдш, в яких вивчався вплив сортименту вирощуваних 

гiбридiв, густоти рослин та проведения прикореневих пiдживлень бiолоriчними 

препаратами, детально описана агротехнiка вирощування культури за дослiдами. 

Польовi дослiдження включали спостереження за процесами росту, розвитку та 

формування врожайностi рослин помщору, лабораторнi визначення 

фiзiологiчних та бiохiмiчних иоказникiв,. умiсту макро- та_ мiкр.оелемешiв в 

плодах, вимiрювально-ваговi - облiк загально'i урожайностi, розрахунковi 

розрахунки економiчно'i та бiоенергетично'i ефективностi вирощуваIШЯ. 

Проаналiзувавши цей роздiл можна стверджувати, що автор правильно обрав, 

засвош та використав загальноприйнятi методики для розв ,.. язання поставлених 

завдань. 

У роздiлi 3 «Господарсько-бiологiчний потенцiал iндетермiнантних 

riбридiв_ F 1. иомiдор_а. у плiвк.ових пшлицяю> нав_ед-ено р_е.з.улыаm. з. динамiки 

приростiв рослин та накопичення надземно'i та коренево'i бiомаси; проаналiзовано 

особливостi формування листового апарату та плодiв, залежно вiд факторiв, що 

дослiджувалися; встановлено тривалостi вегетацiйного та мiжфазних перiодiв. 

Дослiдженнями встановлено тiсний· взасмозв,.. язок мiж показШIКами росту 

та розвитку та урожайнiстю рослин помiдора. У результатi виконання программ 

дослiджень здобувачем встановлено вплив генотипу гiбриду на динамiку 

фпрмув.анюr бiоме.тричних показниюв с.учасних гiбридiв. иомщорIR 

iндетермiнантного типу, за вирощування 'ix у плiвкових теплицях. У перiод 

масового плодоношения довжина центрального стебла мала сильний прямий 

зв'язок з кiлькiстю листкiв з коефiцiснтом кореляцii: r=0,93±0,56 та середнiй 

ооернений зв'"язок з середньою масою плоду (r=-0,62±0,fZ) та масою рослини 

(r=-0,64±0,49). Здобувачем вщзначено, що за комплексом бiометричних 

показникiв видiлились гiбриди F 1 Панекра та Сiгнора. В результатi проведених 

дослiджень- показа.но" що р.ослини riбрида Cirнopa F 1. мали найбiльшу сер.ед 

дослiджуваних гiбридiв довжину стебла - 127,1 см, кiлькiсть лискiв -

17,8 шт/росл., площу асимiляцiйно'i поверхнi - 2675 см2, середmо масу рослини -

1352 г, у фазу цвiтiння; та найбiльшу довжину стебла 319,2 см, кiлъкiсть лискiв -

33,5 шт/росл., площу листково1 поверхнi - 14284 см2 масу рослини - 2714 г., у 



фазу плодоношения. Визначено, що рiвень загальноГ врожайностi значно бiльше 
залежить вщ генотипу дослiджуваного riбриду, нiж вiд клiматичних умов, якi 
складались у роки проведения дослiджень. 

Автором визначено" що вnродовж дослiджуваного п.ерiоду н.айбiльшою 
вщдачею раннього врожаю характеризувалися гiбриди Матiас F I та Сiгнора F 1 - в 

середньому 5,7 та 5,8 кг/м2, на 9,6 та 11 ,5 % бiльше контролю вiдповiдно, а 
найкращими за загальною урожайнiстю, за вирощування помiдора у веснян.iй 
плiвковiй теплицi, виявилися гiбриди Матiас F I та Сiгнора F 1 - 15, 9 та 16,2 кг/мт 
(на 1,6 та 1,9 кг/м2 бiльше контролю вiдповiдно). 

У роздiлi 4 «аналiз впливу густоти рослин на продуктивнi ознаки гiбриду 
помiдора Т обольсък F 1-». ав:~:ором. ви.свi:rлено. резулыатп з. формувшшя. piвwL 
урожайностi гiбриду помiдора Тобольськ F1 залежи.о вiд густоти рослин; 
проаналiзовано показ:ники бiохiмiчного складу плодiв помiдора пiд впливом 
факторiв, що поставлено на вивчення. 

Автором доведено, що збiльшення густоти з 2,5 до 4,0 росл./мт, впродовж 

розвитку рослин загалом змеmпувало накопичення вегетативно:i маси на одну 

рослину в середньому на 12-14 %. У перiод масового цвiтiн.ня, залежно вiд 

:ryc:ro:i:и. ро.слин, рiзниця. у бiометрпчних пок.азни:к.ах. ро.слШI. помiдора ст.аяовила. 

вiд -19,6 до +20,0 %. Перевmцення за бiльшiстю показникiв мали рослини за 
густоти 3,5 росл./м2, перевищуючи контроль. А у перiод масового плодоношення, 
залежно вiд густоти, рiзющя у бiометричних показни:ках рослин помiдора 

становила вiд -IJ,3 до +I&,4 о/о. Вплив технологiчних прийомiв на бiометричнi° 

показни:ки розвитку рослин е головним чинни:ком, що показуе :ix ефективнiсть. За 
результатами дослiдження впливу густоти pocшrn встановлено, що збiлъшення 

гусrоти з. ~ до ~О р.осл./м2" впродовж розв.шку рослин заrаrюм зменш.ув.а.п.о. 
н.акопичення вегетативно:i маси на одну рослину в середньому на 12-14 %. Площа 
листково:i поверхнi рослин помiдора за збiльшення густоти рослин змеmпувалась 

в середньому на 15-20 %. Кiлькiсть плодiв у китицi по всiх варiантах була 3-4 шт. 
Сере дня маса одного плоду загалом також зменшувалась на I О- [7 % зi зростанням 
густоти рослин. За перiод дослiджень найвmцу врожайнiсть за першi тридцять дiб 

плодоношения автором отримано за густоти 3,5 росл./м2 . Експериментально 
астановлено" що впродовж дослiджуааного перiоду вiдзнач.ено зро.сrання_ рiаня. 
вiддачi загального врожаю гiбриду помiдора Тобольськ F 1 вiдповiдно до 

зростання густоти рослини - в середньому вiд 12, 1 кг/м2 за густоти 2,5 росл./м2 до 
15,9 кг/м2 за густоти 3,5 росл./м2 . Подальше зростання густоти до 4,0 росл./м2 не 
призводило до вiдповiдного зростання рiвня вiддачi раннього врожаю (15,2 кг/м2). 



Вiдповiдно результатm·· польо ·· вих досшджень оптимальною визначено густоту 

стояния росшш дослiджуваного гiбриду - 3,5 росл./м2. 

У роздiлi 5 «Вплив прикореневих пiдживлень препаратами Radifarm, Viva, 

Гумат калiя,_ Корнев.iн на якiсть та. урожайнiсть гiбриду rюмiдор.у Сi:пюр.а. F 1.» 

висвiтлено результати з формування рiвня урожайностi гiбриду, дослiджено 
ефективнiсть застосування бiостимуляторiв з метою покращення якостi плодiв 
помiдора, розробленi науково-методичнi пiдходи та доведено позитивний вплив 
застосування 6iостимуляторiв на рiст i. розвиток рослин дослiджуваного гiориду. 

Важливим результатом досшджень застосування бiостимуляторiв, яю 

стимулюють рiст кореневоi" системи, с отриманi автором показники впливу 

прикореневих пiдживлень. на. р.iст та. р.о.звиток р.ослин. вnр.одовж усь.ого 

вегетативного перiоду. 

У фазi масового цвiтiння рослmш за використання бiостимулятору Radifarm 

мали найбiльшi показники довжини стебла, кiлькiстi листкiв, загальноi" маси 

рослини та площi" асимiляцiйноГ поверхнi" - на I0,7-I7,б %. Розвиток рослин 

оброблених препаратами Radifarm та Viva був найбiльш iнтенсивним у фазу 

бутонiзацii" завдяки чому за цими варiантами вiдбувалось випереджальне, 

пор.iвняно. 1. iншими,_ формув.ання. б.утонi:в. на. роспинi . У пер.iод мас.ов.ого 

плодоношения вiдмiчено сильний прямий зв' язок довжини центрального стебла з 

кiлькiстю листкi:в (r=0,93±0,31), середньою масою плоду (r=0,97±0,49) та масою 

рослmш (r=0,96±0,27). Визначено рiзющю у бiометричних показниках рослин 

помiдора залежно вiд застосування препаратiв, яка становила вiд -4,3 до +23,I %. 

Упродовж усього вегетацi:йного перiоду за використання бiостимулятору 

Radifann, рослини мали перевищения бiометричних показникiв. За рахунок дii" 

бiосrимулято.рi:в_ вiдб.увасrъсж зро.стання. рiвня. накопич.ення. сухих р.е.ч.о~ що 

пiдвищус якiсть плодi:в помiдора, пiдвищусrься i"x бiологiчна i харчова цi:ннiсть 

через збiльшения кiлькостi цукрi:в та кислот. Вiд застосування препарату 

Radifann: умiст сухих речовин склав 3,91 % на сиру речовину, сума цукрiв -

3,0& %, аскорошовоГкислоти- I5,76 мг/IОО г. 

Використання в якостi кореневого пiдживления препарату V iva показники 

вмiсту сухих речовин в плодах, суми цукрiв, аскорбiновоi" кислоти були нижче 

конгролю на Q,2-9 ,3 о/о .. Вiд .з.ш:то.сув.ання. препарату Корневiн показники вмiсту 

cyxoi" речовини та суми цукрi:в були бiльшими на 0,2-3,1 %, а показник умiсту 

аскорбiновоi" кислоти змеmnувався на 3, 1 %. Застосування для проведения 

прикореневих пiдживлень препарату Гумат калiя зумовило пiдвищения вмiсту 



сухоГ речовини, цукрiв та аскор6i·новоi" кислоти на 2,6-3,5 % порiвняно з 

контролем. 

Здобувачем доведено, що максимальну середню врожайнiсть отримано 

в.икор_истання для пр.икореневих шдживлень препарату Radifarш- на. рiвнi 

22,9 кг/м2 . 

У роздiлi 6 «Економiчна та бiоенерrетична оцiнка iндетермiнантних 

гiбридiв помiдора залежно вiд елементiв технолоrii. вирощування» автором 

наведено порiвняльну оцiн:ку економiчно1 та бiоенергетично1 ефективностi· 

вирощування iндетермiнантних гiбридiв помiдора. Найбiльший рiвень 

реmабельностi 71,3 % вiдзначено у гiбриду Сiгнора Fr, що забезпечило 

отримання максимального прибутку - 6.6,-8. rрн/м2 .. У riбриду Б.еллфор_т F1. 

коефiцiснт енергетичноi" ефективностi становив 5, 1 О; енергомiсткiсть виробющrва 

на рiвнi - 0,078 МДж/грн та енерговiддача виробництва - 12,80 грн./МДж. Таким 

чином найбiльш врожайним с гiбрид Сiнгора Fr, а найбiльш енергоефективним с 

гiорид Белл форт Fr за рахунок 6iльшо1 якостi плодiв. 

Густота рослин помiдора на рiвнi 3,5 росл./м2 забезпечус найбiльший 

економiчний результат, через пiдвmцення врожайностi та зменшен
ня собiвартостi 

пр.оду~ сприяючи з.бiлъшенню. прибутку i зрдстанню. рiвня. рентабеттьвосri 

виробництва. Так, прибуток складас 71,0 грн, та отримано найвищий рiвень 

рентабельностi - 74,2 %. Коефiцiснт бiоенергетично1 ефективностi - 4,83. Також 

за густоти 3,5 росл./м2 отримано найкращi показни:ки енергомiсткостi 

виро6ництва на рiвнi - а, G75 МД-ж/грн та енерговiдцачi· виробmщтва -

13,39 грн./МДж. 

Дослiдженнями встановлено, що за використання для кореневих 

пiдживлень. препарату Radifarm атримана максиматтьний приб.уток - 1~4. rрн/м2,,. 

за найвmцого рiвня рентабельностi - 113,3 %. Значения коефiцiсmу енергетично1 

ефективностi iз застосуванням препарату Radifann с максимальним i становить 

6,40; енергомiсткiсть виробництва на рiвнi - 0,052 МДж/грн та енерговiдцача 

виро6ництва - I9-,Jo грн/МДж. 

6. Днскусiйнi положения та зауваження щодо днсертацiйноi роботн. 

У цiлому, позитивно оцiнюючи дисертацiйну роботу Ссвiдова !горя 

Володимировшщ. необхiдно вiдмiтити наступнi недолiки,. якi потребують. 

пояснения автора у порядку дискусi1 та побажань: 

- перелiк умовних позначень, одиниць вим1рювання, скорочень бажано 

було б подати за чинним ДСТУ 3582:2013; 



- у роздiлi J 6уло 6 доцi" ·· 
. льно придшити бiльше уваги науковим працям, що 

наближеш до тематики дисе · у •• б · 
. ртацшноt ро оти, а саме, на вплив технолопчних 

аспекпв та елементiв на продуктивнiсть дослiджуваноi· рослини. У 

п.. l.2 «Морфологiчнi ознаки i бiологiчнi особливостi помiдора» доцiльно було б 

навести особливостi саме iндетермiнантних гiбридiв помiдора, виключивши 

загально вiдому iнформацiю яка не мае безпосереднього вiдношення до напрямку 

наукових дослiджень дисертанта; 

- У пiдроздiлi 2.2.2 ( стор. 76) дисертант аналiзус поrоднi умови за рок и 

ведения дослiджень, данi яких представленi у додатках, проте в основному змiстi 

дисертацiйно1 роботу табличний матерiал за цим напрямом дослiджень вiдсутнiй . 

- У пiдроздiлi 2..3. (стоµ .. 82.-86). бажано подати не. тiльки крашу походження 

та опис гiбридiв помiдора, а i номери каталогу ресстрацit дослiджуваних 

iндетермiнантних гiбридiв. 

- На стор. 103-104 представлено висновок впливу дослiджуваних чинникiв 

на довжину центрального стебла i масу рослини дослiджуваних гi6ридiв 

помiдора, де автор стверджус, що « ... вiдмiчено несуттсву рiзницю ... », але для 

того щоб це стверджувати, необхiдно було б навести показник НIР в табл. 3.4, а 

тому" можна лшnе. констаrувати бiпьший абQ меюпий вплив. чипника, ал.е. нiяк не. 

суrгсвий або несупсвий вплив; 

- аналiзуючи показники таблицi 5.8 (стор . 154) встановлено, що у липнi 

мiсяцi рiзниця мiж варiантами дослiду становила - 2,5 кг/м2, або 20 %, у серпнi -

1,3 кг/мт, або 23 %, у вереснi 1,3 кг/мт, або 25 % та у жовтнi - 0,3 кг/мr, що 

становило 34 % вiд середнього рiвня врожайностi за мiсяць. Вiдповiдно виникас 

необхiднiсть у коментарях дисертанта щодо встановлено1 тенденцiI. 

- рисунки. 3..1 (стор, 103.); 3..2 (стор, 106). складно. сприймаю.ться" ix 

необхiдно подати в бiльш простiшiй формi; 

- у роздiлi 6.1 ( стор . 168) вiдсутня iнформацiя щодо цiни реалiзацi1 плодiв 

помiдора, а також як щорiчне коливання цiни продукцi1 вплине на рентабельнiсть 

виро6ництва за рекомендованих елементiв технологiI; 

- у текстi роботи зустрiчаються термiни «сортимент» та «rенопm», 

«фактор» та «чиннию>. Необхiдно використовувати в роботi лише будь-який один 

з. термunв.;. 

- дисертантом пропонуються рекомендацit виробництву для одержання 

« ... максимально можливого рiвня врожайностi ... », доцiльно було б 

конкретизувати рекомендацi1 для отримання «високого рiвня врожаю», оскiльки 

«максимальний рiвень урожайностi» поняття узагальнене; 



- у текстi роооти зустрiч .. 
. . аються rраматичю та орфографi"чних помилки, е 

недошки техшчного характеру по ф 
о ормленню тексту. 

Наведенi зауваженн 
. я мають уточнюючий характер i не знижують цiнностi 

дие.ертащйноi роботи .. 

7. Заrальннй 
внсновок. Дисертацiйна робота Ссвiдова !горя 

Володимировича с завершеною науковою працею, виконана на високому 
науково-методичному рiвнi, проведенi багаторiчнi експериментальнi дослiдження 
мають вагоме теоретичне та практичне значения. Вiдмiченi· вище недолiки не 
знижують науково1 i практично~ цiнностi роботи та Гi актуальностi. 

Квалiфiкацiйна наукова праця Севiдова I.B. вiдповiдае всiм вимогам Порядку 
пров.едешш експерим.енту з. присудження. ступеня доктQр..а. фiлос.офi.I,.. 

затвердженого постановою КМУ вiд 06.03.2019 р. № 167, а Гi автор Севiдов lгор 
Володимирович, заслуговуе на присудження наукового ступеня доктора фiлософi1 

зi спецiалъностi 201 «Агрономiя». 

Офiцiiiний· опонент 

доктор с.-г. наук, професор, 

професор кафедри лiсового, садово-паркового 

госпо_дарства,_ садiвницrва. та виноградарства 

Вi.нницького нацiонального аграрного унiверситету _ __,_,_._..__ __ Вдовенко С.А. 
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