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насінництво 

 

Актуальність теми. Ефективним шляхом підвищення продуктивності 

галузі картоплярства є введення у практику сільськогосподарського 

виробництва високоврожайних сортів, біологічні особливості яких найбільше 

відповідають ґрунтово-кліматичним умовам вирощування. Для створення 

таких сортів необхідно відбір селекційного матеріалу та його оцінку 

проводити саме в тих умовах, для яких ведеться селекція. Суттєве значення 

при цьому має не лише створення таких сортів, але й відповідне їх 

насінництво, яке постійно забезпечує виробництво високоякісним 

насіннєвим матеріалом, значно продовжуючи життя будь-якого сорту. 

На підставі багаторічних досліджень доведено, що порівняно з іншими 

методами захисту картоплі від вірусних хвороб (клоновий добір, термо- та 

хіміотерапія, культура меристеми, трансгенез, інокуляція слабопатогенними 

штамами, використання ботанічного насіння) найбільш ефективним є 

створення імунних сортів. Успіхи селекціонерів багатьох держав світу в 

останні роки доводять реальність мети створення сортів картоплі з високою 

стійкістю до найбільш шкодочинних збудників вірусних хвороб. 

Однією з основних умов ефективного ведення картоплярства є 

створення науково-обгрунтованої системи насінництва, оскільки без 

високоякісного садивного матеріалу практично не можливо одержувати 

стабільні врожаї товарної продукції. Погодно-кліматичні умови півдня 

України прискорюють процес виродження картоплі, не дозволяють 

одержувати якісний насіннєвий матеріал традиційним шляхом клонового 

добору з наступним розмноженням відібраного матеріалу при весняних 

посадках методом «накладення» (садіння з весни у весну). Втрата 

продуктивних і якісних показників матеріалу, що репродукується, 

відбувається вже в процесі насінництва. Умови регіону потребують інших 

підходів до вирішення проблеми створення власного насіннєвого матеріалу 

високої якості.  

Насамперед – це необхідність використання оздоровленого вихідного 

матеріалу, тобто вільного, або значною мірою вільного, від вірусної інфекції. 

Друга передумова – збереження здорового стану рослин у процесі 

наступного розмноження; третя – максимально можливе скорочення періоду 

репродукування вихідного матеріалу до еліти. Останні дві проблеми на 

півдні України вирішуються шляхом розмноження матеріалу в двоврожайній 

культурі. 

 



Донедавна на півдні України не займались власним насінництвом 

картоплі. Забезпечення товаровиробників регіону садивним матеріалом 

відбувалось, в основному, шляхом його завезення з районів з сприятливими 

умовами вегетації – західного регіону та Полісся. Тому, важливою умовою 

підвищення ефективності галузі картоплярства на півдні України є створення 

власної системи насінництва, в першу чергу – розробка схеми відтворення 

еліти для умов регіону, якої на півдні взагалі не існувало, створення та 

введення у практику сільськогосподарського виробництва 

високопродуктивних конкурентоспроможних сортів з високою адаптацією до 

ґрунтово-кліматичних умов півдня  та вирощування двоврожайною 

культурою, використання при відтворенні насіннєвої картоплі вищих 

категорій унікального поєднання біотехнологічних методів  оздоровлення 

вихідного матеріалу (термо- і хемотерапії, апікальної меристеми) та методу 

двоврожайної культури при подальшому його польовому репродукуванні. 

Вирішенню цих актуальних проблем з розроблення наукових основ 

насінництва та відтворення насіннєвого матеріалу картоплі високих 

категорій безпосередньо в регіоні півдня України і була присвячена 

дисертаційна робота Г.С.Балашової. 

Представлена дисертаційна робота присвячена питанням розробки 

шляхів удосконалення методів насінництва картоплі, виявлення нових сортів 

з господарсько важливими ознаками. Всі ці питання в кінцевому результаті 

зумовлюють становлення гарантованого виробництва  знезараженого 

садивного матеріалу для південного регіону України, тому порушена 

проблема є своєчасною та актуальною. 

Дисертаційна робота виконана в лабораторії біотехнології картоплі 

Інституту зрошуваного землеробства НААН протягом 1991-2014 рр. згідно 

ПНД «Картоплярство» за державними завданнями, що підкреслює 

актуальність обраної теми досліджень:  

«Удосконалити технологію вирощування картоплі на півдні України в 

умовах зрошення з метою забезпечення населення своєю продукцією 

протягом року»,        № державної реєстрації UAG1001270P, 1991-1995 рр.; 

 «Розробити систему насінництва картоплі на основі біотехнологічних 

методів одержання вихідного безвірусного матеріалу; удосконалити 

технологію вирощування продовольчої і насіннєвої картоплі для умов півдня 

на зрошенні»,      № державної реєстрації 13.0197U015755, 1996-2000 рр.; 

«Створити вихідний селекційний та біотехнологічний матеріал 

картоплі, придатний до розмноження в двоврожайній культурі» та 

«Виробити оригінальний насіннєвий матеріал картоплі, одержаний на основі 

оздоровлених вихідних мікро- та мінібульб, визначити схеми відтворення 

еліти», № державної реєстрації 0104U002808, 0104U002807, 2001-2005 рр.;  

 «Оцінити та виділити селекційний матеріал та сорти картоплі 

адаптовані до умов півдня України та придатні до вирощування в 

двоврожайній культурі»,  № державної реєстрації 0106U006124; «Визначити 

схему відтворення еліти картоплі в південному регіоні України», № 

державної реєстрації 0106U006126, 2006-2010 рр.; 



 «Встановити ефективні прийоми оцінки селекційного матеріалу і 

сортів картоплі до умов півдня України та вирощування двоврожайною 

культурою», № державної реєстрації 0111U002679; «Науково обґрунтувати 

та розробити заходи оптимізації процесу відтворення оригінального та 

елітного насіння картоплі на основі оздоровленого матеріалу за 

двоврожайної культури в умовах зрошення на півдні України», № державної 

реєстрації 0111U002694, 2011-2013 рр.; 

 «Розробити сучасні підходи ефективного ведення насінництва з 

використанням методів біотехнології та оптимізувати технологію 

вирощування насіннєвої і продовольчої картоплі за двоврожайної культури в 

умовах зрошення Степу України», № державної реєстрації 0114U000034, 

2014-2015 рр. 

За мету було поставлено обгрунтувати та розробити основи 

насінництва картоплі для умов зрошення півдня України шляхом створення 

вихідного матеріалу, отриманого поєднанням біотехнологічних методів 

оздоровлення та методу двоврожайної культури при подальшому його 

польовому репродукуванні.  

 

Аналіз одержаних Балашової Галини Станіславівни результатів 

досліджень показують, що вони мають наукову новизну і практичне 

значення.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше проведено 

комплексне дослідження особливостей клонального мікророзмноження і 

оздоровлення насіннєвого матеріалу картоплі із застосуванням різних 

методичних прийомів – культури апікальних меристем та органів in vitro, 

термо- та хемотерапії.    

Розроблено математичні моделі кореляційно-регресійної залежності 

індукції бульбоутворення рослин картоплі в культурі in vitro під впливом 

різних факторів. 

Вперше для умов півдня України розроблено трирічну, яка ввійшла до 

"Положення про насінництво картоплі" та скорочену півторарічну схеми 

відтворення еліти картоплі з використанням методів біотехнології та 

двоврожайної культури (патент України на винахід № 39772 А від 

02.03.2001р.).  

Визначено оптимальні фактори впливу, які дозволять зменшити тиск 

екологічного виродження на рослини картоплі в умовах півдня України на 

зрошенні, підвищити економічну ефективність та конкурентоспроможність 

галузі картоплярства, завдяки більш збалансованому використанню 

агротехнічних факторів продуктивності (патенти України на винахід № 

69904 А від 15.09.2004 р., № 16695 від 15.08.2006 р.). 

Створено 2 нових сорти картоплі у співавторстві з Інститутом 

картоплярства НААН, що адаптовані до агроекологічних умов півдня 

України та  передано до Державної реєстрації (заявки № 14088017 та № 

14088015 від 18.12.2014 р.). 



 Практична і методична значущість. Розроблено систему 

насінництва картоплі для півдня України, впровадження якої дозволило в 

значній мірі забезпечити виробників продовольчої продукції якісним 

насіннєвим матеріалом та  відмовитись від значних перевезень продукції з 

інших регіонів, про що свідчить довідка впровадження від Департаменту 

агропромислового розвитку Херсонської ОДА. 

Розроблена схема відтворення еліти картоплі затверджена рішенням 

Координаційно-методичної ради Наукового центру з проблем картоплярства  

та ввійшла до "Положення про насінництво картоплі" з наданням права на 

відтворення еліти Інституту зрошуваного землеробства НААН.  

Створено та передано до Державного сортовипробування нові сорти 

картоплі з підвищеною адаптивною здатністю до умов півдня України Дума 

та Радомисль.     

На основі нових біотехнологічних методів отримання, 

мікроклонального розмноження  і відтворення оздоровленого насіннєвого 

матеріалу в первинних ланках насінництва  та розробленої три- та 

півторарічної схеми відтворення еліти в Інституті зрошуваного землеробства 

НААН щорічно виробляється 30-70 тис. мікробульб in vitro, що забезпечує 

отримання від 100 до 500 т добазового та базового насіння картоплі високої 

якості.  

Науково-методичні рекомендації, співавтором яких є Г.С.Балашова, 

використовуються в навчальному процесі ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» при викладанні у лекційному курсі та практичних 

заняттях дисципліни «Селекція та біотехнологія в рослинництві». 

Результати досліджень широко використовуються в біотехнологічних 

лабораторіях, насінницьких господарствах з метою отримання 

високоякісного насіннєвого матеріалу картоплі високих категорій для 

сортооновлення та сортозаміни в умовах зрошення на півдні України, а 

також підвищення врожайності на товарних площах.  

 

Проведені дослідження відзначаються високим методичним рівнем 

проведення досліджень і статистично доказовими відмінностями варіантів 

експериментальних даних, на основі яких сформульовано достовірні наукові 

положення, висновки і рекомендації. Дисертаційна робота Балашової 

Галини Станіславівни  є завершеною науковою працею, яку вона виконала 

особисто за період 1991-2014 рр. в Інституті зрошуваного землеробства  

НААН. 

  Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність. Представлена дисертація має спрямованість 

і продуманість поставлених на вивчення питань. Всі заплановані дослідження 

виконано в повному обсязі на високому науково-методичному рівні. 

Одержані результати обгрунтовані, систематизовані, статистично оброблені. 

Описання, аналіз та узагальнення експериментального матеріалу виконані з 

урахуванням наявної наукової інформації. Дисертація виконана за 

продуманим планом з використанням сучасних методів досліджень. Усі 



розділи дисертації є повними, закінченими, з обгрунтованими висновками, 

які витікають з результатів досліджень. Загальні висновки відображають 

експериментальні дані дисертації і свідчать про глибокий аналіз отриманих 

результатів.  

Апробація результатів. Обсяг і повнота опублікованих матеріалів 

досліджень. За результатами досліджень опубліковано 72 наукові праці, у  

т.ч.:  23 статті в наукових фахових виданнях; 8 статей у закордонних 

журналах та у виданнях, що індексуються в Міжнародній наукометричній 

базі РІНЦ; 26 – статті в інших виданнях, матеріали конференцій, брошура; 7 

наукових рекомендацій та 1 методика; одержано 7 патентів.  Опубліковані 

статті відображають матеріал дисертації. Матеріали дисертації достатньо 

апробовані на наукових конференціях. 

Дисертантка особисто розробила основну концепцію дослідження, 

провела експерименти, узагальнила результати роботи, обгрунтувала основні 

положення, висновки і практичні рекомендації.  

Дисертацію написано українською мовою, аргументовано, логічно, 

доступно для читання. 

 Автореферат дисертації відображає в стислому вигляді зміст 

дисертації, результати дослідів, висновки і практичні рекомендації. 

 Проте, в процесі ознайомлення з дисертацією, виникло ряд 

зауважень, запитань та побажань. 

1. В розділі 1 «Стан та перспективи досліджень з насінництва картоплі» 

детально проаналізовано результати закордонних та вітчизняних 

досліджень з отримання оздоровленого вихідного матеріалу картоплі in 

vitro з використанням біотехнологічних методів, але майже відсутня 

інформація щодо досліджень з традиційних методів створення 

вихідного матеріалу в насінництві, що базуються на клонових, 

кущових, гніздових, бульбових та негативних доборах. 

2. У розділі 2 бажано було б більш детально зупинитись на сучасних 

селекційних розробках в Україні та інших країнах.  

3. В розділі 3 «Вплив фізичних факторів культивування на  

мікроклональне розмноження оздоровленого в культурі меристем in 

vitro вихідного матеріалу картоплі» потрібно було надати детальнішу 

аргументацію щодо необхідності вивчення різної кислотності 

живильного середовища (с. 99), оскільки деякі дослідники вважають 

оптимальною рН 5,7 для забезпечення максимального бульбоутворення 

картоплі в пробірковій культурі.  

4. У розділі 6 (с. 217) не вказано якими препаратами обробляли 

свіжозібрані мікробульби in vitro для переривання періоду спокою.  



 


