ювілеї

П.І. БОЙКУ — 85
Відомому українському
вченому в галузі землеробства, доктору сільськогосподарських наук, професору,
заслуженому діячу науки
і техніки України, довічному стипендіату Президента
України, головному науковому співробітнику відділу
сівозмін і землеробства
на меліорованих землях
ННЦ  «Інститут землеробства НААН» Петру Івановичу
Бойку виповнилося 85 років.
Народився П.І. Бойко
10 липня 1934 р. у с. Гар
кушенці Миргородського р-ну
Полтавської обл. Після закінчення агрономічного факультету Полтавського сільськогосподарського інституту
(нині Полтавська державна
аграрна академія) працював
керуючим відділу радгоспу
«Оржицький» Лубенсько
го р-ну Полтавської обл.
Наукова діяльність П.І. Бой
ка пов’язана з Національним
науковим центром «Інститут
землеробства НААН», де він
працює з 1963 р. У лабораторії сівозмін — з 1968 р.
молодшим, старшим, провідним науковим співробітником;
упродовж 1992 – 2003 рр. —
завідувачем лабораторії сівозмін, з 2003 р. — головним
науковим співробітником.
У 1969 р. Петро Іванович
захистив кандидатську ди
сертацію, 1997 р. — докторську. Звання професора
зі спеціальності загальне
землеробство йому присвоєно в 1998 р.
П.І. Бойко вперше для
умов Лісостепу України здійс
нив усебічне агротехнічне
оцінювання попередників
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кукурудзи в зв’язку з дією
чинників інтенсифікації землеробства (сівозмін, удоб
рення та обробітку ґрунту).
Ним розроблено методичні
підходи і комплексні програми та організовано закладання тривалих багатофакторних дослідів зі встановлення
ефективності різноротаційних сівозмін у поєднанні
з ефективними системами
удобрення та способами обробітку ґрунту в Лісостепу
України на Драбівській та
Панфильській дослідних
станціях. За його участі виконано всебічне агротехнічне
оцінювання попередників польових культур у поєднанні
з дією основних чинників інтенсифікації землеробства:
сівозмін, добрив та обробітку ґрунту, а також визначено вплив погодних умов
на родючість ґрунту, фітосанітарний стан посівів, урожайність польових культур
і якість продукції, економічну
та енергетичну ефективність
сівозмін. Учений теоретично
й практично обґрунтував інтенсивні екологічно безпечні
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сівозміни, які відповідають
сучасному і перспективному
землеробству.
За ініціативою Петра Іва
новича організовано комплексні фундаментальні
дослідження з визначення
впливу біологічних чинників
родючості ґрунту на продуктивність сільськогосподарських культур у сівозмінах,
родючість та фітосанітарний стан ґрунту в сівозмінах і беззмінних посівах.
П.І. Бойко зробив значний
внесок у розвиток сучасних
наукових основ землеробства, теоретичних і практичних аспектів різних типів
і видів сівозмін.
Він є автором і співавтором низки монографій,
підручників, методичних
рекомендацій, в яких розкрито значення багатогранних аспектів сівозмін різної
спеціалізації та ґрунтовокліматичних умов України.
Учений опублікував понад
280 наукових і науково-методичних праць, підготував
8 кандидатів наук. Петро
Іванович нагороджений
7-ма медалями, відзнакою
та Почесними грамотами
НААН, Міністерства аграрної
політики та продовольства
України і ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Щиро вітаємо ювіляра
з 85-річчям, бажаємо йому
міцного здоров’я, довгих
років життя, подальших
творчих здобутків в аграрній науці.
Колектив
співробітників ННЦ
«Інститут землероб
ства НААН»
2019, №7 (796)

