
BЦгУк
oфiцiйнoГo oПoне ътTa Ha.цисеpTaцiйнy poбo ту II emp eнкш Iop iя M uкoла Йo в uча
<<Пpoдyктивнiсть oчeреTяHки зBичaйнoi ЗaЛе?r$Io вiД вoДнoгo pеж(иМy Ta

yдoбpення нa oсyЦIyBaниx тopфoBих гpyнTaх Лiсoстeпy>>,
подaнoi дo спецiaлiзoвaнoТ BченoТ paДИ Д26.з62.01 шpи Iнститyтi вo.цниx

пpoблем i мелiopaцii HAAH нa здoбyття нayкoBoГo cТyПеня КaklДИДыTa
сiльськoгoсПo.цapськиx нayк зa спецiaльнiстro 06.01 .02 _ сiльськoгoспoдapськi

мелiopaцii (сiльськoГoсПo.цapськi нayки)

Акmушlьнicmь meJу'u docлidмcеннЯ. lШиpoкoмaсrштaбнi poбoти з
oсyIПyBiUIЬниx мелiopaцiй, якi 6ули здiйсненi в пеpioд 1964-1986 pp. i мaли
зaбезпечити пiдвищеннЯ eкoнoмiчнoГo ефектy ik викopуIcTaНъТЯ, тaк i нr .цаJIи
ouiкyвaнoгo pеЗyЛЬTaTy. Нapaзi ПpoекTIIoi пpoдyктивнoстi Ha piвнi 6-9 Т
yМoBниx З.oД. тaк i не бyлo .цoсяГнyTo. Haвiть IIaBпaки' чеpеЗ ik неpaцioн€шЬне
BикopисTa:нHЯ (недoщиМaHHЯ oПTиМ€LlrЬнoгo Bo.цнo-IToвiтpянoгo pежиMy'
сTpyкTypи сiвoзмiн тa oбpoбiткy rpyнтy) ПpизBеЛo.цo BеЛикиx i непpo.цyкTиBI{иx
BTpaT opгaнiuноi pе.roвини (спpaцIoBaIIня' мiнеpaлiзaцii тa yсaДки тopфy).

Haйбiльш paцioнaльнo oсyrпенi тоpфoвi гpyIITи BикopисToByBaTи пiд
BисoкoПpo.цyкTиBIIi щ^rнi yгiддя Ta ПaсoBищa i BoIIи ПpaкTиЧIIo с кopмoBolo
бaзoro ДЛЯTBapИI{ницTBa. Aле зa oстaннi 20 poкiв чеpез несПpи'ITЛивi екoнoмiчгi
yМoBи Г€lЛyЗь TBapинницTBa y BеЛикиx сiльськoГocПo.цapсЬкиx пiдпpиемсTBaХ
ПpaкTиЧнo знищeнa i нa сьoго.цнi неМaе нeoбxiДнoстi у BеJIикиx пJIoщaх
ЛyкoПaсoBищIlиx yгiдь. У pезyльтaтi цЬoгo Знaчнa чaсTиI{a Taкиx IUIoщ не
BикopисToByrTЬся, a Ha iнIпиx, дoсиTЬ чaсTo, IIr.цoTpиМyIoTЬся oптимaльнoТ
сTpyкTypи сiвoзмiн, в якиx бaгaтopiuнi тpaви повиннi зaiтмaти не MеншIе нiя<

s0%.
oдним iз

BикopисTarIъ{Я
шеpспекTИв,:нИrt) a Taкoxt i пpиpoДooХopoнниx нaпpямiв

тopфoвиx цpyнтiв, е BиpoщyBaIIHЯ нa ътvIr* гiдpoфiльноТ
poсЛиннoстi, з Пo.ц€LJIЬшим ix BикopисTaнI{lIМ як uUIЬTеpI{aTиBниx ДoДaTкoBиx
Д{tеpеЛ П€tIIиBo.eнepГеTичIIиx pесypсiв. У cBolo чеpгy BиpoщyBaHHЯ
енеpГeТичHих кyЛЬTyp в Укpaiнi в oстaннi poки нaбувaе aкTyzшЬнoстi. Caме
дaнiЙ пp oблемi ПpисBяЧенa .цис еpTaцiя Петp rнкa Iop iя MикoлaйoBиЧa.

Hаукoвш нoвI|sttа' oцiнкa oбtpунmoвaнocmi нaукoвuх noЛoнсeнb
dacepmащit mа tх docmoвipнocmi. Hayкoвa IIoBиЗIIa pезyЛЬTaтiв дисеpтaцiйнoТ
poбoти нr пi.цДaеться сyмнiвy, BoIIa i пiдтвep.ц)кyсTЬся глибoким aнaлiзoм
лiтеpaтypниx .цжеpеЛ, oTpиМaниМи
xapaкTеpoМ пyблiкaцiй Ta зв,яЗкoм
ПpoПoзиц iями BIIp oBa.цx(еннЯ.

pеЗyЛЬTaTaМи BлaсниХ дoслiдт<ень,
poбoти З HayкoBиMи Пpo|paМaMи Й

Havкoвa I{oBизIIa oTpиМaниx pезyльтaтiв ПoЛягar B yзaгaльненнi
залeт<нoстей Пpo.цyкTивнoстi oчrpеTяIIки звичaйнoТфopмyлroвaннi

oсyIIIyBaI{иx тopфoвиx фyнтax вiД ix вo.цнoГo pe)киМу Ta y.Цoбpення, a Taкoж

екoнoмiчнoМy обцpyнтyвaннi BикopисTarI:яЯ BисoкoПpoДyкTиBI-IиХ пoсiвiв
oЧеpеTЯIIки, як кopмoвoi' Taк i енеpгетичнoТ кyЛЬTypи.

Зв,язoк poбomu 3 наукoвuмш npozp&|||&Ml,', nJloIIаJItI|' mеIwа.uu. Безпеpе.rнo,

нa сЬoГoднi ця TеМa r aктyЕtJlЬнoЮ. Пpo це свi,цчить ii зв,язoк З BикoнaнI{яM

i
HA



нayкoBo-ДoсЛiДI{oi poбoти Cyмськoгo нaцiонaлЬнoГo aцpapнoГo yнiвеpситетy
<<oцiнкa шляxiв пi.цвищeння eфeктивнoстi BикopисTaI{ня ocIIoBI{иХ pесypсiв y
землеpoбствi в pинкoBиx yМoBaю) (J\гs деpжaвнoТ pеrсTpaцii 0108U008782).

Ipшкmaчнe ЗначеннЯ odeparcaнuх pвуЛьmаmiв. Pезyльтaти,цoслi.ц)кення
МaIoTЬ ПpaкTичIIе ЗaсToсyBaIIня' зoкpeплa були викopистaнi y poзpoбленi Ta

oбцpyнтyвaннi елементiB TеxнoЛoгii виpoщyBaIIня oЧrprTЯнки звиuaйнoi, якi
BкJIючaЮTЬ pеryЛIoBaнI{'I piвнiв фyнToBиx BoД Ta BнrсеннЯ oIITиМ€UIЬниx нopМ
мiнеpaльниx дoбpив. I-{е ДaЛo зМoГy oTpиМaTи вpoя<aйнiсть oЧеprTяIIки нa
oсy[IyBaниx тopфoBиx фyнтax ПoнaД II тlra, a Taкo}к зaбезпечиTи Зни)кеннlI
екoнoмiчниx i енеpГеTичниx ЗaТpaT нa rr BиpoщyBaннЯ. Bиpoбни.ry пеpевipкy
бyлo здiйсненo в [У <<Cyльське .цoслi.цне ПoЛе) IBПiM FIAAH Poменськoгo
paйoнy Cyмськоi oблaстi (с вiдпoвiдний aкT BПpoBaдiкення).

Cmу niн ь o б rpунmo в ан o cmi н ау кo в uх n oЛ oJIc e H b' в l,tcн o в кi в i p е колt ен d а цi Й,

cфoplvtульoван.lх у dacеpmшщii, iх docmoвipнicmь i нoвaзна, noвнoma
вutсllаdeння в onублiкoвшнu)с npацях. Aвтopoм ПpoBе.цrнo великий oбсяг
ПoлЬoBиx, лaбopaтopниx Ta cTaTИcТИчниx .цoслi.цжень. Hayкoвi ПoЛoNtеHIIя'

BисIIoBки Ta pекoМендaцii сфopмyльoвaнi i квaлiфiкoBaнo oбгpyнтoвaнi дaними
BЛaсниx .цoслi.цlкеHЬ, oTpиMaъIИr' iз зaстoсyвal{няМ суraсrrих метoдiв, метoдик i
пpилaдiв' a Taкo)к ДaъIИNIkI сTaTистиЧнoi oбpoбки й теopiТ ймoвipнoстi.

Poбoтa ,цoBе.цrнa .цo шиpoкoГo кoЛa нayкoвцiв: дoпoвiдaлaся Нa 9

кoнфеpенцiяx. Peзyльтaти.цoслiДх<ень oпyблiкoвaнi y 19 нayкoвиX Пpaцяx, З HиХ
7 cтaтeЙ y фaxoвиx Bи.цaнняx, 2 стaттi _ y iнозеMниx BиДaнHяx, 3 стaттi - y
вiтчизняниx HayкoBиx BиДaннЯx' 6 _у мaтеpiaлax кoнфеpенцiй тa 1 мoнoгpaфiя.

Анаlliз oaювнozo змicmу dшcepmацiйнozo docлidження. Зa стpyкTyplloЮ
побyдoвoro poбoтa Пpе.цсTaBлeIIa лoгiннo, 11 oбсяг сTaIIoBиTЬ 222 стopiнки,
BкJIIoчaс З0 тa6лиць,29 pисyнкiв,З3 ДoДaтки, скЛa,цarTЬcЯ iз встyпy i 5 poздiлiв,
виснoвкiв i peкoмендaцiй виpoбництвy. Cписoк лiтеpaTypllиx .ЩкеpеЛ oХoПЛIoс

273 ътatцмеI{yBa}IHя, iз ниx 16 лaтиницеЮ.
У встyпi aBTopoМ oбгpyнтoBallo aкTy.lJIЬнiсть, МеTy i зaвдaння

.цисеpTaцiйнoТ poбoти, oб'скт, Пpе.цМеT, MеTo.ци ,цoслi.цx<еннЯ, poЗкpиTo IIayкoBy

IIoBизI{y i пpaктиuне знaченн'l o.цеp}кaъwтXpеЗyлЬTaТiв, a тaкoж oсoбистий внесoк

дисеpTaIITa y Bикoнaн1 po0oTи.
Poз,цiл 1 - це тpaдицiйний oгляд лiтеpaтypниx д)кеpеЛ Зa TеMoIo дисеpтaцtt.

Iнфopмaтивнiсть oгJIяДy лiтеpaтypниx ,цaIIиx' кiлькiсть oПpaцЬoBaнИx

Пepшo.цxtеpеЛ Bк€tзyIoTЬ нa .цoсTaTIIIo oбiзнaнiсть aBTopa дисеpтaцii З

пyблiкaцiями y фaхoвiй пеpioдицi.
Poз.цiл 2 <Miсцr, yMoBи Ta МeToдикa ПpoBrдення .цoслiД>кень>. У цЬoMy

poздiлi пo.цaнa BичrpПнa iнфopмaцiя пpo МеToДикy зaкЛaДки .цocJllДy Ta

ПpoBеденнЯ oсIIoBниx i сyпyтнix сПoсTrprxtrнЬ. Пpeдстaвленi виxiднi .цaнi

xapaкTеpисTики цpyнтiв нa Дoслi.цниx ДiлянкaХ' ПpoBеДeнa xapaкTrpИcTИKa змiни
клiмaтичниx yМoB зa poки .цoслi.цжень. Пo,цaнa.цoкЛa.цнa iнфopмaцiя Пpo нopМи

oсyIIIyBaIIHЯ Ta yдoбpення фyнтy зa BиpoщyBaIIнЯ oчеprTянки зBичaйнoТ. Taкox<

У цЬoМy poздiлi пеpеpaxoвaнi чиннi нopмaтивнi .цoкyMеI{Tи aнaлiтичнoгo

зaбезпечеHI{,I.



У IIaсTyIIHих poздiлax 3-5 ПpеДсTaBЛeнi oсI{oBI{i prЗyЛЬTaTи нayкoвиx
дoслiдlкень.

У poздiлi 3 <Boдний peжим тopфoвoгo гpyнTy тa oцiнкa елементiB Bo.цнoГCI

бaлaнсy>> oПисaнa спeцифi.rнiсть вoднo-фiзичниx BлaсTиBoстей тopфoвoго

фyнтy, tlpoBе.ценa oцiнкa гiдpoтеpмiчниx yМoB вегетaцiйнoГo пеpioдy тa iх
BПЛиB IIa ДинaМiкy PГB, пpoaнaлiзoBallo oсoбливoстi фopмyвaння елементiв
BoДнoГo бaлaнсy Ta BПЛиB гiдpoтеpмiчниx yМoB Bиpoш{yBaъIъIЯ oчеpеTянки
звичaйнoi нa динaмiкy PГB Ta BoлoГoЗaПacИ y rpyнтi.

!исеpтaнToМ ДoBеденo, щo Bl{aслi.цoк TpиBЕLлoГo сiльськoГoсПoДapсЬкoГo
BикopисTa:нHЯ веpxнi nIapl4 тopфoвиx цpyнтiв ЗЕlзнaloTЬ iстoтниx змiн. Зoкpемa,
щiльнiстЬ скЛa,ценн,l BеpxньoГo шapy {pyIITy пiсля TpиBztJIoГo oсBoсIlня булa у
I,5-3,7 paЗИ Bищa поpiвнянo з цiлинниМ aнuLJIoГoМ. II{iльнiстЬ скЛa.ценнЯ rpylrTy З

TaкиМи Пoкulзникa|vIИ ЯК зoльнiсть, стyпiнь poЗкЛaДy тa щiльнiсть твеpдoi фaзи
Maс ПpЯМий лiнiйний зв'язок. Пpoте .цЛЯ шПapyвaтoстi Ta ПoBIIoi вологoемнoстi
цей зв'язoк с ЗBopoтнiм.

Taкorк BсTaHoBЛrI{o тicниЙ зB,язoк мilк гiдpoтеpмiчними yМoBaМи
BиpoщyBaI{ня oчеpеTянки звичaйнoi (зa Пoк€tзI{икoM ГTК Cелянiнoвa) Ta
сеpе.цнЬo.цoбoвoro змiнotо piвня rpyнToBиx Bo.ц зa oкpемий пеpioд (декaдy).
Bкaзaнo, щo poЗpaxyнoк BoднoГo бaлaнcу oсyшIyBaниx тopфoвиx 1pyнтiв
неoбxiднo ПpoBo.циTи згiднo з pекoМен.цaцiями Cкpипникa З ypaxyBallняМ
ПoIIpaBки Нa oсoбливoстi осyшyвaнoТ сисTrМи Ta бioлoгiчнi oсoбливoотi
oчеpеTяIIки зBичaйнoi.

У poздiлi 4 <ПpoдyктивнiсTЬ oЧrpеTянки зBиЧaйнoТ зЕtllея{нo вiд yдoбpенн'I
Ta BoДнoГo pеxrиMy) IIaBr.цrнo peзyЛЬTaTи .цoслi.цx<ень щoДo ефективнoстi
BикopисTa:нHЯ ПpиpoДнoТ poдrouoстi тopфoBиx фyнтiв тa мiнеpaльниx дoбpив,
нaве.цeнi кoeфiцiснти BикopисTa:н:яЯ oс}IoBI{иХ елемeнтiв хtиBленнЯ З

мiнеpaльниx дoбp vIB Ta oкyпнiсть мiнеpaлЬниX дoбpив.
,,ЦoслiдхсенняMи BсTaIIoBЛеHo' щo вpoжaйнiсть ouеpеTЯllки нa Пpиpo.цнoМy

фoнi без зaсTocyBaIIнЯ дoбpив. cTaнoBиTЬ вiд 5,5 .цo 7,1'5 тlra ciнa. oцiнкy
ефективнoстi викopисTaнHя oкpеI\ilиx ПontиBIIиx peчoBин з rpyнTy ДисеpTaIIToM
бyло ПpoBeденo Зa .цoПoМoГo}o бaлaнсoвoгo МеTo.цy. Bстaнoвленo, щo
нaйбiльrrrий кoефiцiент BикopиcTaIlъIЯ з дoбpив мaс кaлiй i кoливaсться вiд 65 дo
I49 %. Taкoт< BсTaHoBлеЕo, щo кoефiцiснти BикopисTaHIIЯ NPк з. дoбpив
зaлежaть вiд Bo.цнo.Пoвiщянoгo, фiзикo-xiмiчнoгo Ta aгpoхiмi.rнoГo pеlкимiв
тopфoвoгo фyнTy. Ha кoефiцiенти BикopисTaI{ня BIIЛиBaПи нopМи BI{rсеннЯ

дoбpив i PГB. Bстaнoвленo, щo нa oкyПнiсть мiнеp€Lльниx дoбpив BПЛиBaJIи

B|4ДI4дoбpив, зoкpеI\лa нaйвищa oкyпнiсть булa нa вapiaнтax без BHrсення ЕlзoTy.

Пiд Чaс дoслi.цrкень бyлo BсTaI{oBЛенo' щo IIa Bpo)кaйнiсть oЧеpеTЯнки

сисTеМa yдoбpеннЯ NIaЛa BпЛиB ътa 75 уo, PГB _ k|a 22 уo, a вЗaeмo.цiя циx ДBo,,(

фaктopiв Ha 2%. Пoниrкення PГB зaбезпечyBЕLЛo зни)кення вpoжaйнoстi

дoслiдlкyвaнoi кyЛЬTypи, нrЗBaxtaloЧИ rтa Bнесrння дoбpив. Удoбpення пoсiвiв
oчеpеTЯIIки ПoПeлoМ y нopмi 530 кг/гa сПpияЛo пi.цвищеннIo Bpoжaйнoстi сiнa y
сеpr.цньoМy Зa poки .цoслi.цlкенЬ }Ia ЗI % пopiвнянo з вapiaIIToM <<Без BI{есеннЯ

дoбpив>>.



У poздiЛi 5 <<Екoнoмiчнa Ta el{еpГеTиЧнa ефективнiсть BиpoщyBaННЯ
oЧеpеTяIIки звичaйнoi нa oсy[IyBaниx тopфoвиx гpyнTax) з.цiйснено aнaлiз
екoнoмiчнoi тa rнepГеTичнoi ефeктивнoстi. З екoнoмiчнoi Toчки Зopy .цoBе.ценo,

щo нaйефективнiшим вapiaнтoм yдoбpення с BI{eсеннЯ PзoКlzo, ПpoTе Зa
BисoкoГo piвня фyнToBиx BoД пoтpiбнo .цo.цaTкoBo BI{oсиTи Nоo. Haйвищa
енеpГеTиЧI{a eфективнiсть Taкoxt вiдмi.rенa Зa BI{есення фoсфopнo-кaлiйниx
Добив y нopмi PзoКrzо.

Зaвepшyroть диоеpтaцiю 8 BaГoМиx виснoвкiв, якi, B пoвнiй мipi,
вiддзеpкaлIoЮTЬ BrсЬ xiд ексПеpиMеIIT€LJIЬнoТ poбoти oTpиМaниx pеЗyЛЬтaтiв.

мaтеpiary, МoBa Ta oфopмлення. Пopяд з ПoЗиTиBIIoЮ oцiнкoro дисеpтaцii
нeoбxi.цнo Bк€tзaTи нa деякi не,цoлiки y poбoтi:

1. Фopмyли, якi пpиве.цeнi y poздiлi 3 щo.цo poЗpaxyнкy ГTК, poздiлi 4

щoДo poзpaxyнкy цiни o.цнoГo 6unУ (метoд oкyпнoстi), кoефiцiентiв
BикopисTaIIня Пo)ItиBIIиx prЧoBиH З гpyнTy i дoбpив Ta poздiлi 5 щo.цo
poзpaxyнкy енepгеTичнoТ ефективнoстi пoтpiбнo бyлo ПpиBеcTи y poздiлi 2
<Miсце, yMoBи i метo.цикa ПpoBeДеIIH,l .цoслiдxtень>>.

2. Зayвaжeння Дo пiдpoздiлy З.2 <oцiнкa гiдpотеpмiчниx yМoB
вeгетaцiйнoГo пеpioдy тa ix BПЛиB I{a ,цинaМiкy piвня rpyнToвиx Bo.ц)). У цьoмy
пiдpoздiлi дисеpтaIIT IIaМaГaеTЬся знaiтти кopеляцiйнi залетtнoстi мixt piвнем
rpyнToBиx Bo.ц i ГTК Пo.цекa,цнo. Зaзвичaй ГTК r oб'rктивним ПoкaзникoМ
oцiнки TеПЛoBoJIoгoзaбезпеЧеннЯ Лиrrlr зa TpиB€tЛий пepioД чaсy (мiояць, сезoн,
вегетaцiйний пеpioд). BиxoДЯЧI4 З цЬoгo ГTК Зa Дrкa.цy BизнaчaTи IIе дoцiльнo.
!ля цьoгo е iншi ПoкЕlзники (кoeфiцieнт ЗBoЛoxtення, кoефiцiснт ЗBoJIo)кrння

Iвaнoвa, iн.цекс сyxoстi тoщo).
3. Taбл. З.З-з.5 сиЛЬнo ПepеBalrTarкенi, ToМy ПoГaнo спpиймaroTЬQЯ,

Taкo)к пoГaнo чеpез ПеpеBaIITa)I(еннЯ ДalнИr' спpиймaстьcя pиc. 3.4.

4. Зayвaxсення Дo пiдpoздiлy 4.2 <<Ефективнiсть BиКopисTaHнq
мiнеpaльниx дoбpИBHaтopфoвиx фyIITaХ з€tПе)I(нo вiд yлoбpення i звoлolкення).
КoефiцiеIrT BикopИcTa:н:яЯ елементiB жиBЛеIIня з дoбpив.цoцiльIlo BсTaI{oBЛIoBaTи

IIa oсHoBi внесениx мiчениx aтoмiв дoбpив. У дaнoмy BиПa.цкy для фopмyBaнHя
Bpo}кalo poсЛиHи IvIo)кyTЬ BикopисToByBaTи i чaстинy еЛеМенTy з rpyнTy' a з
дoбpив y Пepший piк BoIIи BикopисToByIoTЬ ЛипIе ПеBI{y ЧaсTиIIy Пo)I(иBIIoГo

еJIeМенTa. HaшpиклaД,, У пеpшrий piк внесення дoбpиB poсЛиIIи BиКopисТoByIoTЬ

60-70 Yo aзoту,15-35 _ фoсфopу t 60-70 oА кaлiю.Iнrшa ЧacTИHa Mo)ке збеpiгaтися
y гpyнтi, як не BикopисTaниЙ зztЛишoк, 3 Щo o.цнa ЧacTИHa Мoя{е Bу|NLkтBaTИcЯ у
ниntче лежaчi гopизoнTи.

Tим бiльrпе пiд чac poзpaxyнкy коефiцiентiв BикopисTaшlrЯ Пo}ItиBI{иx

pечoBиI{ з фyнTy aбo дoбpkIB Зa oclroBy Taкoя{ не кoprкTIIo BикopистoByBaTи

лiтеpaтypy з пpoГpaМyBaнI{Я вpox<aТв. I.{е оyпеpечитЬ зaкoнaМ rpyнToЗнaBсTBa Ta

aгpoxiмii.
5. У текстi .цисepTaцii зyстpiнaК)TЬcЯ pyсизMи ((Пo)), <<iз-зa>>, (ДoЛя)'

<<пpийoми>>.



Зaзнaченi зayвaтсeння не знижyroTь цiннoстi poбoти. Poбoтy слiд ввarкaти
зaкiнчениM eTaПoм, yсi пoстaвлeнi зaB,цaI{нЯ дисеpTaI{ToМ Bикoнaнi.

AвтopефеpaT дисepтaцiТ Зa змiстoм r aI{€LJIoГoM дисеpтaцii i пoвнiстlо
Br.цПoBl.цaе u oсI{oBниМ ПoЛo)кeннЯМ.

Bиснoвoк. Ha oснoвi пpoBеДенoгo aнaлiзy BBaжaЮ' щo .цисеpтaцiйнa poбoтa
<Пpoдylсгивнiсть oчepеTяIlки зBиЧaйнoi зaлrя$Io вiД вo.цнoгo pежиlvly Ta
yлoбpення нa oсyrцyBaних тopфoвиx rpyнTaх Лiсoстeпy>> вiдпoвiдaе вимoГaM
.цo IJ3TIИcarrъIЯ КaHДvIДaTсЬкиx дисеpтaцiЙ згiднo з <<Пopя.цкoМ Пpисy.цяrення
IIayкoBиХ стyпeнiв i пpисвoеннЯ BЧеI{oгo ЗBaння стapшoгo нayкoBoГo
спiвpoбiтникa), зaTBep.цжeнoГo ПoсTal{oBorо КMУ вiд 24.07.20IЗ p. J',lb567, a iТ
aBTop Пeщенкo Iopiй MикoлaйoBиЧ зaсЛyгoвyе IIa Пpисy.цження нayкoвoГo
cTyIIеня кaн.ци.цaTa сiльськoгoсПo.цapсЬкиx нayк зa спецiaльнiстlo 06.01 .02 -
сiльськoгoсПo.цapськi мелiopaцii (сiльськoгoспo.цapськi нayки).

oфiцir"ий oпoнeнт:
Зaвiдyвaн вiддiлy BикopисT a:н:нЯ

aгpopесypснoГo пoтенцiaлy Iнститyтy
BoДI{иx ПpoCIЛеМ

к.с..г.н.' c.н.с. Л.B. {aцькo

flt дпиc,,\ ацьi к o з aсвiд.ryro :

o.П. Myзикa


