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Актуальшсть теми. Покращання культури харчування украшщв зумовлюе 

необх1дн1сть розширення асортименту овоч1в. 3 метою ефективного використання 

рослинних pecypciB широко впроваджуються у виробництво малопоширеш 

овочев1 рослини, до яких належить селера черешкова.

Зеленш та пряно-смаков1 овочев1 рослини посщають особливе м1сце в 

овоч1вництв1, i це переважно трав'янист1 представники, яю належать до ранн1х 

овочевих з однор1чним та двор1чним циклами розвитку. Уже через 2-3 мюящ 

шсля висаджування вони формують готову продукщю до споживання. 

Малопоширен1 овочев1 рослини мають велике значения для щоденного 

споживання вс1ма вжовими трупами людей завдяки цшному б1ох1м1чному складу 

та cboim антиоксидантним властивостям.

Селера черешкова б1льше розповсюджена у кршнах Свросоюзу, де на и 

частку припадае близько 15 тис. га сшьськогосподарських упдь. В У крапп 

культуру вирощують на 5 тис. га, на присадибних дшянках i в незначних обсягах, 

яю не задовольняють зростального споживчого попиту населения.

Розвиток овоч1вництва в Укра'йп до 2020 року повинен враховувати 

впровадження адаптивно! та енергоефективно! технологи, розбудову 

шфраструктури та створення мехашзм1в управл1ння за рахунок системи 

стандартизаций 1нвестування i зменшення ввезення 1мпортно! продукцп. Зв1дси 

стае ц1лком зрозум1лою актуальн1сть народногосподарсько! проблеми як для 

виробниюв, так i для споживач1в продукцп. Науково-теоретичне обгрунтування та



удосконалення технолопчних шдходш до вирощування селери черешково1 та 

чинниюв, яю формують вщповщну продуктившсть, потребують негайного 

вир1шення: оцшки i пщбору сорпв, стабшьних за врожайнютю; удосконалення 

технолопУ вирощування розсадних рослин; оптим1защУ умов та площ живлення 

для максимального задоволення бюлопчних потреб рослини; оцшки розвитку 

рослини 3i застосуванням пдрогелю та впливу його на врожайшсть i яюсть 

продукщУ.

Досягнення аграрно'У науки, широю можливоеп розвитку овоч1вництва, 

забезпечешсть галуз1 фах1вцями дають змогу оргашзувати у краУш вирощування 

селери черешковой Однак широке и впровадження у виробництво гальмуе 

вщсутнють зональноУ науково-обГрунтованоУ технолопУ вирощування. Особливу 

увагу слщ придшити елементам, що сприятимуть формуванню високого р1вня 

товарноУ продукщУ, що i визначило актуальнють теми науковоУ робота.

Дослщження дисертанта присвячеш вивченню адаптивност1 сорпв 

заруб 1жноУ селекщУ селери черешковоУ в умовах Правобережного Шсостепу 

УкраУни, а також способ1в вирощування, схем розмщення, густота рослин для 

постачання товарноУ зеленц впливу застосування пдрогелю у вщкритому rpyHTi.

Ступ1нь достов1рност1 та обгрунтованосН наукових положень, 

висновюв та рекомендацш. Дисертацшну роботу автора з питань розробки 

основних елеменпв технолопУ вирощування селери черешковоУ виконано у 2015- 

2017 рр. вщповщно до загальноУ науковоУ тематики Уманського нащонального 

ун1верситету сад1вництва та кафедри овоч1вництва «Оптимальне використання 

природного i ресурсного потенц1алу агроекосистем Правобережного Шсостепу 

УкраУни», номер державноУ реестрац1У 0101U004495, шдроздшу «Використання 

бюлопчного потенц1алу овочевих, баштанних i л1карських культур та картошн на 

основ! 1нновац1йних технолопй в Шсостепу УкраУни».

Обл1ки, спостереження та анал1зи в дослщах проводили за 

загальноприйнятими методиками i державними стандартами.

Розробка програми досл1джень, одержания й анал1з положень достатньо 

обгрунтоваш, а Ухня достов1рнють п1дтверджена належною статистичною



обробкою.

Основы положения, висновки та рекомендаций подаш в дисертацшнш 

робот1, обгрунтоваш та пщтверджеы багатсщчними польовими дослщженнями.

Наукове i практичне значения дисертацшноТ роботи. Уперше у 

Правобережному JlicocTeny УкраУни дослщжено i обгрунтовано законом1рност1 

формування високого р1вня врожайност! та якост1 селери черешковоУ за рахунок 

оцшювання бюлопчноУ здатност! сорДв та визначено piBeHb i'x адаптацп до умов 

регюну. Розроблено i пщбрано оптимальний розм1р чарунок касет для 

вирощування касетноУ розсади, визначено i'x вплив на урожайшсть i яюсть. 

Встановлено кореляцшний зв'язок м1ж елементами структури рослин та 

урожайшстю селери черешковоУ. Узагальнено морфолопчы ознаки продуктових 

оргашв селери, як1 характеризують товарну яюсть продукцп. Запропоновано 

науково-методичн1 шдходи та доведено позитивний вплив застосування 

абсорбенте на picT i розвиток рослин селери черешково'1.

Удосконалено cnoci6 вирощування, визначено оптимальну схему 

розмщення, густоту рослин та вплив на штенсивнють формування асимшяц1йноУ 

поверхн1, фотосинтез в онтогенез! селери черешковоУ, основы х1м1чы показники 

товарноУ продукц1У. Подалыний розвиток отримало визначення б1оенергетичноУ 

piHHOCTi надземно'У та товарноУ маси рослин, проанал1зовано економ1чну 

ефективн1сть елемент1в технолопУ вирощування селери черешковоУ.

У результат! проведених теоретичних i експериментальних дослщжень 

розроблено i рекомендовано с!льськогосподарським товаровиробникам 

промислового, приватного i присадибного сектору вирощувати високоврожайы 

сорта селери черешковоУ Аыта та Монарх на овочев! piai. Застосовувати метод 

розсади i касетний cnoci6 вирощування з розм!ром чарунок 4 х 4 та 6 х 6 см та 

об’емом 25 см i 60 см для одержания повноцшноУ розсади. Дотримуватися 

CTpinKOBoro способу висаджування рослин та схеми розмщення (20 + 50) х 10 см, 

що забезпечуе збшынення врожайност! на 5,6-14,2 т/га. Застосовувати пдрогель у 

форм! гелю, який позитивно впливае на picT рослин та шдвищуе р!вень Ух 

урожайност! до 10,8 т/га.



Основш результата дослщжень пройшли виробничу перев1рку i показали 

високу економ1чну ефективнють у ТОВ «XiH-прод», м. Черкаси (2016 р.), 

СФГ «1ВС1НО», с. Красненьке, Кривоозерський район, МиколаУвська область 

(2017 р.), НВВ Уманського НУС (2017 р.).

Ощнка зм1сту дисертащь Дисертац1йна робота складаеться з анотацш, 

вступу, 7 роздшв, висновк1в i рекомендац1й виробництву, списку використаних 

джерел, додатюв. Загальний обсяг дисертащУ становить 200 сторшок 

комп'ютерного тексту, основний зм1ст викладено на 155 сторшках та мютить 

39 таблиць, 26 рисунк1в, 22 додатки. Список використаних джерел нал1чуе 

189 джерел, у тому числ1 27 латиницею.

У встуш здобувач обгрунтовано подае актуальн1сть теми, звертае увагу на 

зв'язок виконаних дослщжень з науковими темами. У робот1 зпдно з вимогами 

сформульовано мету i завдання, об'ект i предмет дослщження, наукову новизну, 

практичне значения одержаних результат1в, задекларовано особистий авторський 

внесок.

Зауваження до вступу:

- у новизш дослщження потр1бно було детальшше видшити, що 

удосконалено автором i що отримало подальший розвиток;

- необхщно було конкретизувати практичне значения дисертацшно'У робота.

У роздпн 1 «1стор1я розвитку, бюлопчш особливост1 та перспективи

вирощування сел ери черешковоУ в Укра'ш1 (огляд л1тератури)» здобувачем 

зроблено узагальнений анал1з морфолопчних ознак та бюлопчних особливостей 

селери черешковоТ, стан наукових досягнень з розробки елемент1в технологй' 

вирощування, що вказуе на доцшьшсть i правильн1сть вибору теми дисертацшно'! 

робота.

Розд1л мютить таю п1дрозд1ли: 1стор1я походження та вирощування селери 

черешковоУ у с в т  та Укра'ш1; морфолопчн1, 61о л о п ч н 1 та сортов! особливост! 

селери; роль сорту та розсадного способу вирощування селери черешковоУ; вплив 

способу висаджування, схем розмщення та густота рослин на формування 

товарних якостей селери черешковоУ; застосування пдрогелю у вирошуванш



селери черешковоТ. Обсяг роздшу -  18 сторшок, текст викладений у лопчнш 

послщовностп Автор у кшщ розд1лу шдсумовуе анал1з огляду л1тератури i 

ставить завдання до проведения дослщжень.

Зауваження та побажання до роздшу 1:

- кшьюсть насшня в 1 г р1зна (с. 19 i с.22);

- у текст! вщсутш пр1звища науковщв, яю проводили дослщження (с. 14-16, 

19, 22-24, 27-30);

- пщроздши повинн1 зак1нчуватись узагальненою 1нформац1ею та вид1ляти 

невивчен1 питания;

- висновки до роздшу потребують редагування (с. 30).

У роздии 2 «Умови та методика проведения дослщжень» висв1тлено схеми 

та умови проведения дослщжень, методи, об'екти дослщжень. Проанал1зувавши 

цей роздш, можна стверджувати, що здобувач правильно вибрав, ocboi'b i 

використав загальноприйнят1 методики для виконання поставлених зав дань.

Зауваження та побажання до роздшу 2:

- у шдроздпп 2.1 (с. 31) вщсутнш опис схеми дослщжень;

- у табл. 2.1, 2.2 не вказаш роки проведения дослщжень;

- варто було навести зразок агротехшки проведения дослщжень i3 

вказуванням строку вис1ву насшня, вшу розсади, застосування добрив, боротьби 

3i шкодочинними оргашзмами.

У роздии 3 «Адаптивна здатнють сорЛв селери черешково'! в умовах 

Правобережного Люостепу Укра'ши» наведено результати фенолопчних i 

б1ометричних спостережень за ростом i розвитком рослин селери черешково'!, 

довжини та д1аметра черешка, i'x кшьк1сть та врожайн1сть залежно вщ сорту, 

площ1 листк1в, маси надземно'! частини рослин селери черешково'!, х1м1чний 

склад, кореляц1йний анал1з впливу показниюв росту i розвитку рослин на 

урожайшсть селери черешково'!.

Автором визначено, що рослини селери черешково'! швидкорошй i товарну 

продукц1ю починають формувати через 60 д1б п1сля висаджування, а техшчна 

стигл1сть настае на 80-90 добу. Чиста продуктивнють фотосинтезу у



дослщжуваних сортов перебувае майже на одному piBHi з р!зницею у 0,03- 

0,14 г/м за добу. За показниками якост1, а саме вмютом сухо! розчинно! речовини, 

цукр1в, в1там1ну С, хлороф1лу (а+в), кращими були сорта селери черешково! Ашта 

та Д1амант. Встановлено, що е сильний кореляцшний зв'язок м1ж урожайн1стю та 

масою надземно! частини рослини з показником г = 0,97, а також м1ж 

урожайнютю та площею листюв г = 0,99. На перюд збирання врожаю, у фазу 

техшчно! стиглост1 черешюв, найменшу масу надземно! рослини одержано у 

сорту Монарх (304,1 г), найвищу товарну врожайнють -  за вирощування селери 

сорту Ашта з обсягом 30,1 т/га .

Зауваження та побажання до роздшу 3:

- у текст! шдроздшу 3.1 варто було поеднати отримаш даш з юпматичними 

умовами вирощування;

- у шдроздш 3.4 (с. 60) доцшьно було б подати вмют штрафе у 

досл1джуваних сортах;

- у таблиц! 3.6 (с. 60) замють термша «ум1ст» слщ було б вжити «вмют»;

- у висновку (с. 59) сорта за величиною врожайносп розмщують вщ вищо'! 

до нижчо1;

- у текст! замють слова «в!дм1чали» слщ вживати «вщзначали»;

- у таблищ 3.7 (с. 61) не подан! роки дослщжень.

У роздШ 4 «Як!сть розсади селери черешково!' залежно вщ способу 

вирощування» наведен! дан! щодо фенолопчних i б1ометричних спостережень за 

ростом i розвитком касетно!' розсади селери черешково'! за застосування р1зного 

розм!ру чарунок, бюметричних показник!в рослин перед збиранням врожаю та 

урожайное^ селери черешково! залежно вщ способу вирощування та розм1ру 

чарунок касет.

Дисертант детально проанал!зував вплив сорту та способу вирощування на 

тривалють nepioflie росту i розвитку рослин селери черешково!. 3 yeix 

дослщжуваних сорт1в найшвидшу появу масових сход!в в!дзначено у сорту 

Монарх (через 7 д1б), вщповщно i фаза першого справжнього листка настала на 

16 добу за касетного способу вирощування.



Kpanji показники висоти розсадних рослин селери черешковоУ перед 

висаджуванням у вщкритий грунт спостершали за касетного способу 

вирощування i3 чарунками 4 х 4 та 6 х 6 см, дещо нижч! показники -  за касетного 

способу вирощування i3 розм1рами чарунок 3 х 3 см та за безкасетного способу 

вирощування. Касетний cnoci6 вирощування рослин селери черешковоУ дае змогу 

майже стовщсотково зберегти кореневу систему рослин, яка з перших дшв росту 

у вщкритому rpyHTi може забезпечити рослину вологою i елементами живлення, 

що позитивно впливае на приживания та подалыпий розвиток рослин.

Рослини Bcix сорт1в, розсаду яких вирощували i3 застосуванням касетного 

способу i3 розм1ром чарунок 4 x 4  та 6 x 6  см, мали бшыну висоту, масу 

вегетативно!' частини рослини, фази росту i розвитку проходили рашше, мали 

бшыпу площу листюв, шж за вирощування Ух у контрол1 (за безкасетного 

способу), вищу врожайнють, що свщчить про краще живлення рослин у 

вщкритому rpyHTi.

Зауваження та побажання до роздшу 4:

- у таблиц! 4.1 (с. 67) не висвгглений вплив розм!ру чарунок касет для 

вирощування розсади на тривалють основних фенолопчних фаз росту i розвитку 

шянщв селери черешковоУ, на який е посилання (с. 66);

- на с. 69 замють «по yciM трьом сортам» треба було вжити «для ycix трьох 

сорт1в»;

- ефектившсть приживания розсади селери черешковоУ можна було б 

пов’язати i3 юпматичними умовами вирощування (с. 78);

- у висновках до роздшу 4 (с. 80) необхщно було подати цифров1 величини 

урожайное^ найкращих BapiaHTiB дослщу;

- у текст! розд1лу трапляються неточное™ та граматичш помилки.

У роздЫ 5 «Врожайн1сть товарно!' продукц11 селери черешковоУ залежно в1д 

способу i схеми розм1щення рослин у вщкритому грунтЬ> подано: особливое™ 

росту i розвитку рослин селери черешковоУ залежно вщ способу i схеми 

розмщення та густоти рослин у вщкритому rpyHTi; бюметричш спостереження за 

ростом i розвитком рослин селери черешковоУ, чисту продуктивнють



фотосинтезу, урожайнють зелено! маси та х1м1чний склад селери черешково! 

залежно вщ способу i схем розмщення рослин.

У результат! проведеного анал1зу автором встановлено, що для раннього 

отримання товарно! продукцп селери черешково! потр1бно застосовувати 

стр1чковий cnoci6 за схеми розмщення рослин (20+50)х10, а також 

широкорядний за схеми 45x15 см (контроль), за яких товарну зелену масу можна 

отримати на 96 добу.

Встановлено, що кращою схемою розм1щення рослин була схема 

(20+50) х 10 см, за яко! товщина черешка мала вини показники — 13,6-14,8 мм 

(III декада серпня та III вересня серпня) та 45 х 20 см, за яко! товщина черешка 

становила 12,4 та 13,6 мм вщповщно у III декад! вересня та серпня.

За зменшення р!вня загугценост! nociBiB кшьюсть черешюв на однш рослин! 

збшынувалася пор!вняно з контролем (18,8 шт/росл.) за широкорядного способу 

швби i схеми розмщення рослин 45x10 та 45x20 см вщ 1,2 до 2,8 шт/росл.

Площа листка на початку штенсивного росту за широкорядного способу 

висаджування та схеми розмнцення рослин 45x10 та 45x15 см становила 20,3- 

22,1 см . Бглыну площу листково!' поверхш (22,1 см ) отримано за стр1чкового 

способу висаджування (20+50)х15 см, р!зниця з контролем становила + 1,0 см2.

Пщ час техшчно! стиглост! зелен! площа листково!’ поверхн! селери за 

середшми показниками змшювалася в1д 54,8 до 62,1 см2 залежно вщ схеми 

розмщення рослин. Б1льшу площу листково! поверхн! вщзначали за стр!чкового 

способу висаджування та схеми розмщення рослин (20+50)х20 см.

Результатами дослщжень встановлено, що найбшыну чисту продуктивн!сть 

фотосинтезу одержали за схем розмщення (20+50)х20 та 45x20 см, прирют до 

контролю становив 0,2 та 0,3 г/м2.

Значения листкового шдексу зростали з настанням наступно! фази росту та 

розвитку. Так, у рослин селери черешково! у фенофаз! техшчно! стиглост! за 

широкорядного способу за схеми розмщення 45x20 см i за стр!чкового способу за 

схеми (20+50)х20 см показники листкового шдексу були найбшыними i 

становили 1,8 та 1,7.



Високу врожайнють вщзначали за широкорядного способу висаджування i 

густота рослин 220 тис. шт/га, що вщповщае cxeMi розмщення 45x10 см i 

становить 31,3 т/га, а за стр1чкового способу висаджування i густоти рослин 

280 тис. шт/га урожайнють становила 39,9 т/га, що вщповщае cxeMi розмщення 

рослин (20+50) х Ю см.

Найкраиц 6ioxiMi4Hi показники одержали за широкорядного способу швби 

за схеми розмщення рослин 45x20 см, що вщповщае густот! рослин

110 тис. шт/га, а саме: вмют сухо! розчинено!' речовини -  14,8%; хлорофшу -  

2,3 мл/л; qyxpi -  2,8%; впамшу С -  132,6 мг/100 г.

Зауваження та побажання до роздшу 5:

- у роздш 5 зам1сть термша «стр1чкова схема с1вби» сл1д було б вжити 

«стр1чковий cnoci6 висаджування»;

-  у назв1 таблиць 5 роздшу варто було вказати без скорочень роки дослщжень 

(середне за 2015-2017 рр.);

- в абрев1атур1 «грн» крапка не ставиться (згщно з ДСТУ 3582-97);

- на с. 85 слщ було дотримуватися послщовносп написания м1сяц1в:

111 декада серпня та III декада вересня;

-  у шапщ таблиц! 5.7 (с. 92) замють «фаза розвитку» доцшьно було б вжити 

«фенофаза розвитку».

У роздЫ 6 «Продуктившсть рослин селери черешково!' за застосування 

р!зних форм пдрогелю» встановлено, що у сорту Монарх техшчна стиглють 

наставала ран1ше у BapiaHTi i3 внесениям гелю -  86 доба, а шзшше -  на 

контрольному BapiaHTi (92 доба). Фаза craraocTi черешка у сорту Ашта проходила 

i3 р}зницею у 10 д!б. Ран1ше -  на 84 добу у вар1антах застосування таблеток та 

гранул, шзшше -  у BapiaHTi без пдрогелю (94 доба). У сорту Дiaмaнт фаза 

техшчно! стиглосп черешка ран1ше наставала у BapiaHTi внесения гранул -  

84 доба, шзшше -  у BapiaHTi без пдрогелю (89 доба).

Бюметричними BHMipaMH встановлено, що висота рослин селери черешково'! 

залежно вщ сорту коливалася вщ 27,9 до 34,8 см. Нижчими рослини були за 

застосування таблеток, а вищими за застосування гранул та гелю. У сорту Монарх



вшщ показники висоти рослин спостершали у BapiaHTi i3 застосуванням гранул -  

30,2 см, нижч1 -  у BapiaHTi i3 застосуванням таблеток (27,9 см).

Д1аметр черешка селери мав невелию розб!жносп за сортами та формами 

внесения гщрогелю. Найбшыпий д1аметр черешка вщзначали у рослин селери 

сорту Ашта. Бшыпу висоту рослин та кшьюсть черепнав у дослщжуваних сорт1в 

спостершали у вар1антах i3 застосуванням гелю, таблеток та гранул, пор1вняно з 

контролем (без застосування гщрогелю).

Найбшыпу площу листково! поверхш вщзначали у сорту Монарх за 

внесениям таблеток -  16,9 тис. м /га. Дещо меншу площу листюв (15,6 тис. м /га) 

спостершали у сорту Д1амант за внесения гщрогелю у фopмi таблеток.

Найвипц показники чисто!' продуктивное^ фотосинтезу спостершали у 

BapiaHTi i3 застосуванням гелю та гранул (+0,2-0,5 г/м за добу до контролю).

Aнaлiз бюметричних показниюв евщчить, що застосування таблеток та 

гранул дало змогу отримати крапр показники плопр листюв та листкового 

шдексу, а застосування гелю -  крапр яюсш показники висоти, кшькосю та 

д1аметру черешюв.

Облш товарно! врожайност1 сорт1в селери черешково! показав, що 

найбшыпу врожайнють за дослщжуваними сортами спостершали у BapiaHTi i3 

застосуванням гщрогелю у форм1 гелю. Так, у сорту Монарх урожайнють була на 

piBHi 36,8 т/га, що на 4,1 т/га бшыпе, шж на контрол^ у сорту Ашта -  43,5 т/га 

(+ 10,8 т/га до контролю), у сорту Д1амант -  39,8 т/га (+ 7,1 т/га до контролю).

Бюх1м1чний склад зелено! маси селери черешково! змшювався як вщ 

сортового складу, так i вщ форми застосування гщрогелю. Висою показники 

вмюту сухо! речовини, хлорофшу, цукр1в, в1там1ну С, eфipниx ол1й спостер1гали у 

copTie Ан1та i Монарх за внесения гелю.

Дослщження вм1сту радюнуклдав у грунт1 показали, що вмют Cs-137 у 

структур! грунту коливався залежно в1д форми застосування гщрогелю i був у 

межах вщ 4,7 Бк/м (контроль у верхньому niapi грунту 0-20 см) до 15,9 Бк/м (за 

застосування гелю у niapi грунту 20-40 см). Характерною особливютю е те, що 

кшьюсть радюнуклщ1в у BapiaHTi i3 застосуванням гелю в обох шарах Грунту



втрич1 бшына за контрольш показники. Вар1анти i3 застосуванням таблеток та 

гранул не суттево перевищували контроль.

Дослщження вм1сту радюнуклшв у продукцй' селери черешковоУ виявили 

певну законом1рн1сть. BapiaHTH дослщу i3 застосуванням гелю мають дещо вищу 

концентращю Cs-137 та Sr-90 пор1вняно i3 контролем, проте не перевищували 

гранично допустимого р1вня.

Зауваження та побажання до роздшу 6:

- у шапщ таблищ 6.6 (с. 115) слщ замшити «Cnoci6 с1вби» на «Сорт» (фактор 

А)», «Схему розмщення, см» на «Форму пдрогелю» (фактор В);

- у шдроздш 6.5 розшифрувати скорочення одиниц1 вим1ру рад1онукл1д1в 

Бк/м2 та ввести у перелж умовних позначень, символ1в, одиниць, скорочень i 

термш1в.

У роздан 7 «Економ1чна ефектившсть та б1оенергетична оц1нка 

виробництва товарно'1 продукцй' селери черешково'! у Правобережному ТИсостепу 

Украши» здобувач I. А. Дщенко розкривае питания економ1чно1 ефективност1 та 

б1оенергетично1 оц1нки виробництва товарно'1 продукцп сорт1в селери черешково! 

шоземно"! селекцЕ за досл1джуваних елемент1в технолог^'.

Автором обраховано економ1чну ефективн1сть та бюенергетичну оц1нку 

вирощування сорт1в товарно!' продукцИ' селери черешковоУ залежно вщ способу 

вирощування розсади та розм1ру чарунок, схеми розм1щення та густоти рослин, 

сортового складу та форми пдрогелю.

Зауваження та побажання до роздшу 7:

- у шапщ таблиць 7.1, 7.3, 7.5, 7.7 належало б замшити «Умовно чистий 

дохщ» на «Чистий прибуток».



Загальний висновок

Дисертащя Дщенка 1горя Анатолшовича е закшченою, самостшною 

науковою працею, виконана на актуальну тему, проведен! дослщження мають 

вщповщне теоретичне i практичне значения, як для науки, так i для виробництва. 

Тема дисертацшно!' роботи i представлен! матер!али досл1джень в1дпов!дають 

паспорту спещальносп 06.01.06 — овоч!вництво.

Незважаючи на вказаш зауваження i недолши, вважаю, що за актуальшстю, 

елементами новизни, практичним значениям i р!внем досл!джень дисертац!йна 

робота вщповщае вимогам пункту 11 «Порядок присудження наукових ступешв i 

присвоения вченого звания старшого наукового сшвробНника...», затвердженого 

постановою Кабшету MimcTpie Укра'ши вщ 24 липня 2013 року № 567, а п автор 

1гор Анатол!йович Дщенко заслуговуе на присудження наукового ступеня 

кандидата сшьськогосподарських наук (доктора ф!лосо<}ш) з спец!альност! 

06.01.06 -  овоч1вництво.
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