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ОфiЦiЙного опонента на дисертацiйну роботу Боруна Василя Васильовича
<РОЗРОбКа та обГрунryванЕя режшчriв цраппинною зрошення виногращrоi шшсirпси в

}rl{oBElx ПiВДrя Укра'ltu, поданоi на здобуття наукового ступеня кандидата
СiЛЬСькогосподарських наук зi спецiальностi 06.0 1 .08 - вино|радарство.

Акryальпiсть теми дисертацiйноi роботи. Високопродуктивнi,
ДОВГОВiЧНi винограднi насадження можна створити лише за умови ik
ЗаКЛаДання високоякiсним щепленим садивним матерiалом. Останнiй
МОЖЛИВО оТримувати за наявностi вiдповiдноi розсадницькоi бази та
ВПРОВаДЖенЕя прогресивних, iнновацiйних технологiчних прийомiв як на
еТаПi ВИГОТоВлення щоп, так i на етапi вирощуванЕя саджанцiв у вiдкритому
ЦРУНТi. У цьому ceHci особливо важливого значення набувае режим зрошенЕя
ВИНОГРаДНоi шкiлки та рацiональне використання площ пiд винограднi
шкiлки.

Як показуе практика вироц{ування щеплених саджанцiв виноцраду,
ВiДСУТНiСть даних для проектування оптим€uIьного поливного режиму
ЗУМОВлюе швидке зневоднення висаджених у шкiлку щёп, у результатi
рiзкого наростання весняних температур i висушування верхнього шару
фУНТУ. .Що негативних наслiдкiв вирощуванЕя саджанцiв призводить i
НаДМiРне зволdження фунту. А враховуючи сьогоденний дефiцит поливноi
ВОДИ, ЗРОСТання цiн на енергоресурси, зрошення виноградноТ шкiлки повинно
баЗУватисъ виключно на новiй технiко-технологiчнiй ocHoBi, у тому числi на
ВПРОВаДЖеннi суrасних ресурсо- та енергоефективних способiв поливу, яким,
беЗсУмнiвно, е технологiя краплинного зрошення. Воно дозволяе реryлювати
ПОДачУ води вiдповiдно до вологоспоживання рослин безпосереднъо в зону
розташуванЕя KopeнeBoi системи. .Щля цього необхiдно застосовувати TaKi

режими поливу, якi забезпечать, з одного боку, збiлъшення виходу
високоякiсних щеплених саджанцiв винограду, з iншого зменшення
використання поливноi води, енергетичних та трудових pecypciB. На ж€шIь,

краплинне зрошення виноградноi шкiлки сьогоднi не мае чiткоi, детально
обЦрунтованоi теоретичноi та практичноi бази, так як вiдповiднi дослiдження
щодо його застосуванЕя для поливу вино|радноi шкiлки, а тим бiльше щодо
дiагностики cTpoKiB, поливних норм (визначення оптим€tlrьних режимiв), е
недостатнiми. Тому розв'язання цих питань та питань щодо рацiонагlьного
використ€лння земельних дiлянок для культивування виноцрадних шкiлок е

особливо акту€tльними.
Метою дослiдження було вивчити вплив piBHiB передполивноi волоюстi

фунту (РIIВГ), схем посадки щеп у шкiлцi на показники росту i розвитку
щеплених саджанцiв винограду, ix вихiд зi шкiлки та на ocHoBi отриманих
результатiв визначити оптимальнi режими крЕшлинною зрошенЕя
виноградноi шкiлки.



НаУКОВа ноВизна одержаних результатiв поJIягае в тому, що автором
вперше:
- ВСТаНоВJIено закономiрностi впливу рiзних РIIВГ та схем посадки щеп у
ШКiЛЦi На ocHoBHi фiзiологiчнi (зага.гlьне обводнення, BMicT легкозатримуваноi
ВОДи, iнтенсивнiсть диханЕя та транспiрацii), бiохiмiчнi (BMicT цукрiв,
IФОХМаJIЮ) показники тканин листкiв, паюнiв, KopeHiB щеп i саджанцiв
ВИНОГРаДУ, а Також на бiометричнi показники росту i розвитку вегетативноi
маси, кореневоi системи щеплених саджанцiв виногрqду;
- На ocHoBi визначення цих показникiв розроблено та обцрунтовано
ефеlстивнi режими цраплинною зрошення дJIя виногр4дноI шкiлки;
- За РiЗних режимiв краплинною зрошення, схем посадки щеп у шкiлцi
ДОСЛiДЖено цроцеси вологоспоживанЕя виноградноi шкiлки, встановпено
ЙОГО стрУктуру, визначено та обlрунтовано коефiцiенти волоюспоживання
щеплених саджанцiв виногр4ду;
- для дiагностики cTpoKiB поливу виноградноi шкiлки вперше
застосовано тензiометричний метод.

Удосконалено технологiю вирощування щеплених саджанцiв
винограду, зоцрема, етап культивуванЕя щеп та саджанцiв винограду у
ШКiЛЦi, спрямоваrrий на оптимiзацiю уN{ов вологOспоживання рослин та
збiльшення виходу стандартних щеплених саджанцiв зi шкiлки за
краплинног0 зрошення.

Практпчпе значеЕня одержаних результатiв. Для виробництва
Запропоновано' високоефеrстивний спосiб поливу виноцрадноi шкiлки, який
ДОЗВОляе пiдвищити вихiд стандартних саджанцiв iз шкiлки до 60Оlо, на 70Yо i
бiльше економити кiлькiстъ поливноi води, заощаджувати на енергетичних,
трУДових та матерiальних ресурсах, рацiонально використовувати земельнi
Дiлянки пiд шкiлку. .Щослiджуванi режими зрошення, якi показатlи ншiбiльшу
ефекгивнiсть, пройшли виробничу перевiрку та застосовуються при
вирощуваннi щеплених саджанцiв винограду в ДI (Д' <<Таiровсъке> ННIД
,,IBiB iM. В. е. TarpoBa'o та IilЩ,,IBiB iM. В. е. TaipoBa" про що свiдчать акти
впровадження. Результати дослiджень В. В. Боруна також можуть буr"
використанi при розробцi регiона.тlьних рекомендацiй щодо виропýrвання
садивного матерiаlry вино|раду, у наукових дослiдженнях та навчальному
процесi у закладаl( аграрноi освiти з агрономiчноi спецiалiзацii.

Апробацiя результатiв дисертацii'. Матерiагlи дисертацiйноi роботи
щорiчно доповiдагпась на засiдшrнлr вченID( радш< rilЩ (IBiB iM. В. е.
TarpoBa>. OcHoBHi iдеi, положення та висновки дисерtilIiйною дослiдкення
огryблiковшIо в 10 наукових статтях, представлено на 10 всеукраihських та
мiжнародних науково-практиtIних конф еренцiях.

Особистий внесок здобувача у впконання дисертацii'. Здобувачем
проведено розширений пошук та анапiз лiтераryри за темою дисертацii,
визначено мету i завдання дослiджень, заплановано i поставлено експерименти.

,Щля отршчrання експериментальнlD( дшI}D( було розроблено схеми та закJIадено

дослiди, цроведено польовi, лабораторнi дослiдження, здiйснено аrrа.пiз та
обробку отриманих результатiв дослiджень, пiдютовленi до друку публiкаIдiТ



за темою дисертацiт.
Зв'язок дпсертацiйноI роботи з державними чи галузевими

НаУКоВими програмамп. rЩисертацiйна робота викоЕувалась впродовж 20 1 5 -
201-7 рр. i е скJIадовою частиною науково-дослiдноi роботи вiддilry
розсадництва i розмноження винограду I:П:II{ (IBiB iM. В. е. Тафова> в
рамках науково-технiчноi прогр€лми НААН УкраiЪи <<Виноградарство 201 1-
2015) завданЕя 21.00.02.03. Ф <Теоретично обцрунтувати та впровадити
коМплекс методiв пiдвищення регенерацiйноi здатностi, стiйкостi виногр4ду
та ВикористанЕя бiологiчно активних препаратiв у технологii вироllування
садивного матерiагry винограду>> (номер державноi реестрацii 01 1 1U003739),
<<Виноградарство 2016-2020>>, завдання 21.00.03.02. Ф <<Розробити та
теоретично обЦрунтувати шляхи оптимiзацii умов вегетацii маточних
насаджень та щеIшених с4джаrrцiв винограду Nlя одержанЕя садивного
MaTepiaTry з високим адаптilIiйним потенцiалою> (номер державноТ реестрачii
0l11U001164).

Обrрунтування i достовiрнiсть отрпманих наукових результатiв.
Автором дисертацiйноi роботи всебiчно проведено ана.пiз результатiв
на).ковш( праць вiтчизняних i зарубiжних aBTopiB з питань щодо традицiйних
та процресивних способiв зрошення сiльськогосподарських культур, показано
iх переваги i недолiки. Встановлено перспективнiсть застосування
краплинного зрошення, для поливу виноградноi шкiлки. На пiдставi анагliзу
визначено суперечливi положення, недостатньо вивченi ранiше питання щодо
режимiв краппинною зрошення виноцрадноi шкiлки.

У роботi використано рiзнi методи дослiджень, у тому числi
агробiологiчнi, фiзiолого-бiохiмiчнi, бiотехнологiчнi, фiзичнi, порiвняльно-
розрilryнковi, статистичнi.

,Щостовiрнiсть отриманих експеримент€lльних результатiв не викJIикае
cyMHiBy, оскiльки вони достатньо науково, економiчно, математш;Iно
обцрунтованi, праIсгично пiдтвердженi даними виробничоi перевiрки в
господарствi (про що свiдчать акти впроваджень). Представленi HayKoBi
положення, висновки i рекомендацii виробництву вiдповiдшоть даним
дослiджень, змiсry дисертацii, яка е завершеною на)rковою праIIею.

Оцiпка змiсту дпсертацii, ii завершенiсть у чiлому. ,Щисертацiйну
роботу викладено на 244 cTopiHKa< друкованого тексту. Вона скJIада€ться зi
вступу, огляду лiтератури, методичноi та експеримент€lJIьноi частини,
висновкiв, рекомендацiй виробництву, додаткiв, списку використаних дЖерел
(178 ншlмегrувань, у тому числi 38 iноземних aBTopiB), мiстить 9 таблиць, 38

рисункiв.
Автореферат дисертацiйноi роботи викJIадено на 24 cTopiHKa>r

компОютерного тексту. У ньому наведено ciM рисункiв, висновки, практичнi

рекомендацiiо список огryблiковаrrих праць за темою дисертацiйноi роботи.
Змiст автореферату iдентичний основним положенням дисертацii.

У <Всryпi> дисертант розкрив суть науковоi проблеми, обцрунтував
актуальнiсть тематики дослiджень, HaBiB мету i завдання дослiджень, покаЗаВ
зв'язок роботи з науковими програмапdи та темами, сформулював наукову



НОВИЗнУ та практичIrу значимiсть отриманих результатiв, HaBiB данi про
особистий внесок, гryблiкацii та апробацiю наукових розробок.У першому роздiлi <<Сучасний стан вивчення проблеми та
обЦрунтування напряму дослiджень (лiтературний огляд)> здобувачем
наведено детапьний огJIяд стану проблеми та перспектив розвитку
виноцрадного розсадництва Украiни. Проведено аналiз результатiв наукових
ПРаЦЬ вiтчизняних i зарубiжних aBTopiB з питань щодо трqдицiйних та
ПРОГРеСиВних способiв зрошенЕя сiльськогосподарських кульцф, показаrrо ix
ПеРеВаги i недолiки. ОбЦрунтовано перспективнiсть застосування
кр€lплинного зрошення, у т.ч. i для поливу виноградноi шкiлки.

На пiдставi анапiзу лiтературншr джерел визначено, що
експериментаJIьних даню( щодо поливу виноцрадноТ шкiлки з застосуванням
технологii краплинного зрошення дуже мало, а наведенi в окремих
гryблiкацiлl данi, не детшliзованi, часто дискусiйнi та цроводиjIись на фJдтФь
якi не притаrrланнi дJIя наттrоi мiсцевостi i стосувЕл.лися виропування
кореневласних саджанцiв.

У другому роздiлi <<Методика, схеми та уNrови проведення
дослiджень>, якиЙ складаеться з чотирьох пiдроздiлiв i викладений на 20
cTopiHKa< комп'ютерного тексту наведено опис схем, облiкiв, анагriзiв i
методiв дослiджень. .Щетагlьно охарактеризовано об'екти дослiджень та
матерiа.пи, якi було використано в роботi, фунтово-клiматичну
характеристику регiону проведення дослiджень, що вiдповiдае вимогам.

Матерiаrrом для дослiджень були щепи та щепленi с4джанцi технiчного
сорту винограду Каберне Совiньйон та столового сорту Аркадiя, якi
виготовJIяли на пiдщепi Рiпарiя х Рупестрiс 101-14. Встановленi в роботi
агротехнологiчнi закономiрностi були характерними для Bcix дослiджсуваних
copTiB.

Схема дослiджень вкJIючапа три дослiди, якi вiдрiзЕялися за схемою
садiння щеп у шкiлцi та монта)кем краппинних стрiчок. У кожному лослiлi
було по 4 варiанти, у яких РIIВr пiдтриrчrувапи на рiзних рiвнях.

OKpiM цього у роздiлi наведено Bci облiки, анагriзи та визначення, якi
викоЕував автор протягом poKiB дослiджень.

Третiй роздiл <<Режими краплинного зрошенЕя та вологоспоживання
виноlрадноi шкiлки в умова< пiвдня YKpaiHD> скjIадаеться з двох пiдроздiлiв
i викла,дено на 18 cTopiHKa>c комп'ютерною тексту. У роздiлi наведено

результати дослiджень щодо оптимапьних режимiв краплинного зрошення
виногр4дноi шкiлки, сумарного вологоспоживaнЕя та коефiцiентiв
вологоспоживання щеплених саджанцiв виноцраду. Встановлено, що на

формування режиму краплинного зрошення виноградноi шкiлки в УМОВ€lХ
пiвдня УIсplаiЪи вIIлив€tють РПВГ, схеми посадки щеп у шкiлцi та природнi
опади.

,Щоведено, що дJIя пiдтримання оптимаJIьних РIIВr виноградноi шКiЛКИ
(100_90% НВ, 100_80% НВ та 100_90-S0% ЕВ) необхiдно провести рiзну
кiлъкiсть поливiв (вiд 5 до 15) з рiзними зрошуваними норм€лп,Iи води (вiд 555

до 89б м3lгф. Щля порiвIIяння у контролi 1 - це зрошувана норма 3000 м'/га.



Також у даному роздiлi встановлено закономiрностi формування
ср[арного волоюспоживання щеплених саджанцiв виноцраду у шкiлцi за
умов краплинного зрошення, запежно вiд РПВГ та схем посадки щеп у
ШКiлцi. Показано, що частка вологи, отримана рослинами вiд зрошення
знФ(одилась у межах 50Уо, частка атмосферних опадiв та волога, отримана з

фунту - знаходилась у межах 4З-48%.
Роздiл чотири <<Показники росту, розвитку та виходу щеплених

саджанцiв виноцраду залежно вiд РПВГ, схем посадки щеп у шкiлцЬ>
скJIадаеться з шiстьох пiдроздiлiв та викладений на 58 cTopiHKa<
комп'ютерного тексту. BiH е основоположним з точки зору вирiшення мети
дисертацiйного дослiдження.

У даному роздiлi висвiтлено питання вIIJIиву режимiв зрошення та схем
садiння щеп винограду у шкiлцi на ocHoBHi фiзiолого-бiохiмiчнi покл}ники
тканин листкiв, на кiлькiснi та якiснi пока:tники розвитку вегетативноi маси i
KopeHeBoi системи щеплених саджанцiв виноцраду, на ix вихiд зi шкiлки.
Автором показано, що протягом перiоду вегетаIIii оптимапrьнi пока:}ники
водного режиму, iнтенсивностi транспiрацii, iнтенсивностi дихання та BMicT
хлорофiлiв i каротиноiдiв у тканинil( листкiв були у рослин, якi вироцIували
в шкiлцi за вологостi црунry 100-90, 100-90-80, 100-80% НВ (вкгпочаючи рiзнi
схеми посадки щеп). За цих же режимiв зрошення автор вiдмiчае у рослин i
кращиЙ розвиток асимiляцiЙного апарату, приросту, кореневоi системи
щеплених са,джанцiв виноцраду (враховуючи рiзнi схеми посадки щеп у
шкiлцi) та бiльший вихiд стандартних саджанцiв iз шкiлки. Останнiй
знаходився у межа( вiд 50,5% до 54,80%, що вi,щlовiдагlо коIцроJIю 1. Наfrr,rеrпшшл
бр вшriд щеппенID( саджаlтliв iз llкilпси у коrцролi 2.

Слiд зазначити, що резуJIьтiхти даног0 розлiry дгже добре математиtIно
бqpyrToBaHi. Щосговiрнiсть oTpшvr€lнlD( pвyrbTaTiB доведена на ocHoBi вI,IзначенIIя

фаrстичrпж значень ryrгерiю Фiшера та ж порiвнлшlя з табrпrщпшrли €о*.. > Fп.ор.).

Прведено фалсорiаlьшпl аналliз-визначено вIIJIив факгорiв (РГtВГ, схемасадiшlя
щоп, сорт винограry) на кожен резуJIьтативlпй пок€лзяик, яlслй, наведеlпй у
даному роздiлi.

Роздiл п'ять <<Економiчна оцiнка режимiв краплинного зрошення
виноградноi шкiлки) викладений на 15 cTopiHKa>< комп'ютерного тексту. У
даному роздiлi автором показано, що представлена технологiя oKpiM
технологiчноТ доцiльностi е економiчно ефективною. Економiчний ефект

досягався за рa>(унок збiльшенIIя виходу щеплених саджанцiв iз шкiлки,
зменшення кiпъкостi та BapTocTi поливноi води i електроенергii.

Автор пок€Lзав, що найкращу економiчну ефективнiсть забезпечУВаВ

режим зрошення виноцрадноi шкiлки за пiдтримання РПВГ 100-80, 100-S0-
90% НВ, протяюм усього перiоду вегетацii щеплених саджанцiв винограду
та при садiннi щеп винограду в шкiлцi стрiчкою в два рядки. За умови
реа.пiзацii таких режимiв було отримано найвищi показники рентабельнОСтi,
умовно чистого прибутку, а також найнижчу собiвартiсть продукцii.

У висновках i рекомешдацiях виробнпцтву узагальнено результати
.дослiджень з розробки i обцрунryвання оптимальних режимiв краплинною



зрошення виноградноi шкiлки.
ВиСновки вiдповiдають змiсту роботи, поставленим завданЕям,

висвiтлюють ocHoBHi HayKoBi результати.
Визначено, що полив виноградноi шкiлки доцiльно проводити з

застосуванням краплинного зрошення, вологiстъ фунту пiдтримувати
протягом вегетацiйного перiоду щеп i саджанцiв винограду на piBHi 100-90-
80% НВ або 100-80% НВ ("а вибiр), садiння щеп винограду у шкiлцi
пРоВодити стрiчкою у два рядки, з монтажем однiеi краплинноi стрiчки.

У Додатках дисертацii подано данi дослiджень, акти виробничих
випробувань, матерiали математичного аналliзу.

Оформлення дисертацiТ i автореферату вiдповiдае дiючим нормативним
документам. Змiст дисертацii та автореферату - iдептичнi.

ЗаУваження щодо змiсry дисертацii. Роботу написано на високому
НаУковому piBHi, вона мае значення для садiвничоi науки i практики, однак,
поряд з позитивними сторон€lшtи слiд зазначити й oKpeMi недолiки:
1. У роздiлi огляд лiтератури дуже стисло наведена iнформацiя щодо

Використання тензiометричного методу у виноградному розсадництвi, а в
практичнiй частинi автор акцентуе уваry та надае прiоритет саме цьому
способу дiагностики поливiв виноградноi шкiлки.

2. У роздiлi два бажано було б бiльш повно розкрити суть методики по
визначенню найменшоi вологоемностi фунry (ст. 59).

З. Чим арryментував автор вибiр BapiaHTiB з монтажем однiеi та двох
краплинних стрiчок. Ще стосуеться BapiaHTiB 1.1 - 1.3 та 2.I - 2.3.1 за
текстом незрозуI\{iло чи була рiзниця за основними показниками росту та

розвитку щеплених саджанцiв винограду у цих BapiaHTax (ст. 57-58).
4. У методичнiй частинi бажано бупо б вказати як розрa>(овув€rли час, який

необхiдний для забезпечення подачi рiзних поливних порм на виноградну
шкiлку.

5. При розробцi рiзних режимiв краплинного зрошення виноградноi шкiлки
незрозумiло як врФ(овували природнi опади. У чому це виражалосъ?

6. Робота проводилась на чорноземас пiвденних середнъосуглинкових. Згiдно
з отриманими результатами автор рекомендуе як найкращi режими
краплинного зрошення - це 100-90-80% НВ та 100-80% НВ. Виникае
питання чи будуть вони ефективними для iнших типiв фунтiв?

7. При розра)ryнку економiчноi ефективностi загальнi витрати включають,

у тому числi, витрати BapTocTi краплинноi стрiчки, води та електроенергiТ.
Виникае питання як розраховув€rпи спожиту електроенергiю?

Проте, врzlховуючи перспективнiсть i актуальнiсть подалъшоГО i
швидшого нароц{ування об'емiв виробництва високоякiсних вiтчизняних
саджанцiв вино|раду, Bci цi зауваження не зменшIують значення виконаноi
багатоплановоi роботи, не знижують ii HayKoBoi новизни та практичноi
цiнностi.

Висновки про вйповiднiсть дисертацiТ встановлеIiим ВимОГаМ.



.Щисертацiйна робота Боруна В.В. <Розробка та обцруrrування рехшмiв
КРаIШIIДшою зрошення виногрqщrоi цлсiлпси в yl![oBa>( пЬдlя Украiшш виконана
На ВиСокому науковому та методиtIному piBHi, е завершеною науковою
ПРаЦеЮ. Як результат, отримано HoBi HayKoBi результати, що вирiшгуlоть
питання: збiльшення виходу щеплених саджанцiв винограду зi шкiлки,
ПОЦРапIення ix якiсних i кiлькiсних показникiв, зменшенЕя енергетичних
ВИТРат i трудових pecypciB у технологii вирошryвання садивного матерiаlry
винограду.

Висновки в дисертацii достатньо аргуI',rентовано та викJIадено в
ЛОГiЧнiЙ послiдовностi. Робота добре проiлюстрована таблицями, рисунками,
фото.

.Щисертант досконапо володiе методиками дослiдженъ, KoHIФeTHo i
логiчно викJIадае MaTepimr.

Анапiз дисертаIIifuоi роботи, автореферату i наукових праць,
опублiкованих автором, свiдчить, що BiH виконав цiлком завершену
науково-дослiдну роботу, яка збагатила теорiю i практику виноцрадарства
УКРаhи з вироц{ування садивного MaTepialry copTiB виноцраду запrежно вiд
використанЕя розроблених ним ацротехнологiчних зо<одiв.

За даними експериментальних дослiджень, змiстом, арryментованiстю
висновкiв, повнотою викладу результатiв у друкованих фа<ових та iнших
виданнях дисертацiйна робота Боруна В.В. кРозробка та обrруrrryвашш
режшr,tiв краIIJIIдilюю зрошення виногращrоi ш<irпси в )лdовФ( пiцщя Уrсраilпо е
за3ершеною саrrлостiйною на)rковою црацею, мае практиtIне i теоретичне
значення, вiдповiдае вимогам .ЩАК МОН Украiни пункту 11 .... <Порядку
присудженЕя наукових сryпенiв i присвоення вченого звання старшого
наукового спiвробiтника>, вiдповiдно Постаrrови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
NЬ 567 вiд 24.07.2013 р. по оформленню i написанню кандидатських
дисертацiй, а u автор заслуговуе присвоення наукового ступеЕя кандидата
сiльськогосподарськID( наук за спецiапьнiстю 06. 0 1 . 08 - виноцрадарство.
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