
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Балашової Галини 

Станіславівни “Наукові основи насінництва картоплі на півдні 

України”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і 

насінництво. 

 

Картопля є цінним продуктом харчування, який в раціоні населення 

України займає важливе місце, тому збільшення площ вирощування під цією 

культурою є важливим завданням перед агроформуваннями різних форм 

власності.  

Одним із головних напрямків науково-технічного прогресу в 

картоплярстві є удосконалення насінництва та забезпечення виробників 

якісним насіннєвим матеріалам. Як свідчить світовий досвід, забезпечення 

сучасного рівня первинного насінництва картоплі можливе лише за 

використання рослинного матеріалу вільного від вірусної, грибної та 

бактеріальної інфекції, в отриманні якого провідну роль відіграють методи 

біотехнології.  

 Слід зазначити, що картопля належить до видів, у яких досягнуто 

значні успіхи щодо створення транс генних рослин, отримання соматичних 

гібридів, дигаплоїдів, клонального мікророзмноження. А такі методи, як 

оздоровлення за допомогою культури ізольованих меристем in vitro у 

поєднанні з хемо- і термотерапією, стали обов’язковим етапом насінництва у 

багатьох країнах, де розвинуте промислове картоплярство. Впровадження 

цих біотехнологічних методів, їх удосконалення для роботи з наявним 

сортовим матеріалом вітчизняної селекції та інтеграція у схеми первинного 

насінництва в Україні має виключно велике значення для підвищення 

ефективності галузі та її забезпечення власним високоякісним садивним 

матеріалом.  

Актуальність теми. Південний регіон України, де виконано 

дослідження, належить до зони ризикованого вирощування картоплі, в першу 

чергу обумовлену проблемами отримання високоякісного насіннєвого 

матеріалу, який тривалий час завозився з інших регіонів. З початку 30-х років 

було розпочато впровадження літніх посадок картоплі, для отримання 

якісного насіннєвого матеріалу, який на певний час задовольняв  потреби 

картоплярів. Частково ця система діє і зараз, але, у зв’язку зі змінами 

клімату, які відбулися в останні роки, економічними проблемами, цей метод 

все менше застосовується. Одним із шляхів одержання високоякісного 

насіннєвого матеріалу є застосування біотехнологічних методів, культури 

меристемної тканини та термотерапії. Сучасні досягнення в біотехнології 

дозволяють отримувати оздоровлений насіннєвий матеріал картоплі, вільний 

від найбільш шкодочинних збудників хвороб та вірусів.  

Незважаючи на широке практичне застосування біотехнологічних 

методів у первинному насінництві картоплі, процес звільнення від вірусів і 

методи клонального мікророзмноження вихідного безвірусного насіннєвого 
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матеріалу потребують більш глибокого вивчення та подальшого 

удосконалення. В значній мірі обмежується застосування біотехнологічних 

методів у первинному насінництві картоплі їх енергоємністю та високою 

собівартістю оздоровленого вихідного матеріалу. Практично відсутні 

експериментальні дані стосовно поєднання двох методів (літні посіви та 

біотехнологічні),  отримання якісного посівного матеріалу на півдні України.   

Тому дисертаційна робота Галини Станіславівни Балашової, яка 

присвячена вирішенню важливої наукової проблеми – обґрунтуванню 

наукових засад насінництва картоплі на півдні України в сучасних умовах на 

основі поєднання удосконалених методів клонального мікророзмноження 

рослин, отриманих у культурі ізольованих меристем in vitro, з традиційними 

методами є комплексною та системною. Вважаємо, що проведені 

дослідження є актуальними і відповідають сучасними світовим тенденціям 

розвитку насінництва як у науковому, так і практичному аспектах.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційну роботу 

виконано особисто автором в Інституті зрошуваного землеробства  НААН 

України впродовж 1991-2014 рр. згідно з програмами наукових досліджень 

«Картопляпство» та пріоритетних завдань: «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. 
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Основні наукові положення, висновки і рекомендації, 

сформульовані в дисертації, їх новизна, рівень обґрунтованості та 

достовірності. 

Наукова новизна одержаних результатів. За результатами досліджень 

вперше для півдня України розроблено наукові засади  насінництва картоплі, 

яке полягає у поєднанні сучасних біотехнологічних підходів та отримання 

якісного посівного матеріалу при застосуванні двоврожайної культури. 

Розроблено трирічну, яка ввійшла до "Положення про насінництво картоплі" 

та скорочену півторарічну схеми відтворення еліти картоплі з використанням 

методів біотехнології та двоврожайної культури, пріоритет якої закріплено 

патентом на винахід (патент України на винахід № 39772 А від 02.03.2001р.).  

Автором обґрунтовано, що «південна» еліта та отриманий від неї 

насіннєвий матеріал картоплі I-VI репродукцій не поступається за 

продуктивними та насіннєвими якостями відповідній категорії матеріалу, 

одержаного в регіонах зі сприятливими умовами для вирощування картоплі. 

Набули подальшого розвитку способи вирощування картоплі у 

двоврожайній культурі для отримання високоякісного насіннєвого матеріалу. 

В дисертаційній роботі значна увага приділена результатам визначення 

оптимальних факторів впливу навколишнього середовища, 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.). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленій  

системі насінництва картоплі для півдня України, впровадження якої в 

агроформування різних форм власності дозволяє підвищити ефективність 

галузі картоплярства в даному регіоні; розробленій схемі відтворення еліти 

картоплі, яку покладено в основу сформульованого "Положення про 

насінництво картоплі" з наданням права на відтворення еліти Інституту 

зрошуваного землеробства НААН; розробленій три- та півторарічній схемі 

відтворення еліти (патент України на винахід № 39772 А від 15.06.2001 р.), 

яка базується на нових запатентованих біотехнологічних методах отримання, 

мікроклонального розмноження (патент України на корисну модель № 93460 

від 10.10.2014 р.) та відтворення оздоровленого насіннєвого матеріалу в 

первинних ланках насінництва (патенти України на корисну модель № 93088 

від 25.09.2014 р., № 92762 від 10.09.2014 р.). 

Заслуговує високої оцінки розробки автора, які включено в навчальний 

процес в ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» МОН 

України (довідка про впровадження ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» № 66-05 від 02.09.2015 р.).  

За співавторством створено та передано до Державного 

сортовипробування два сорти картоплі Дума та Радомисль, які 
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характеризуються підвищеними адаптивними властивостями до умов півдня 

України.     

Достовірність одержаних результатів визначається високим 

методичним рівнем проведених лабораторних та польових досліджень, 

проведенням дисперсійного та регресійного аналізів отриманих 

експериментальних даних. Автором дисертаційної роботи, ґрунтуючись на 

отриманих експериментальних даних, з використанням рівнянь регресії та 

показників НІР сформульовані достовірні основні наукові положення, 

висновки та пропозиції для виробництва.  

Повнота викладення наукових положень, висновків та 

рекомендацій в опублікованих працях. Основні результати досліджень 

опубліковано в 72 наукових працях, з них 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. В опублікованих працях широко висвітлено результати 

досліджень згідно основних положень дисертаційної роботи. Обсяг 

друкованих праць та їх кількість відповідають вимогам МОН України щодо 

висвітленню основних положень дисертаційної роботи в наукових виданнях. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи, її завершеність. Структура 

дисертаційної роботи побудована логічно, вирішення поставленої мети та 

сформульованих завдань досліджень дозволили отримати експериментальні 

дані, сформулювати конкретні висновки та пропозиції для виробництва. 

Загальний обсяг дисертації становить 330 сторінок комп’ютерного 

тексту, у т. ч. 275 сторінок основного тексту. Дисертаційна робота містить 

вступ, 7 розділів, висновки, пропозиції виробництву, список використаних 

літературних джерел зі 429 найменувань, з них  68 латиницею і додатки.  

Робота ілюстрована 102 таблицями та 51 рисунком, має 8 додатків, які 

полегшують сприйняття наведених результатів.  

У вступі лаконічно аргументована актуальність наукових досліджень, 

чітко сформульовані мета і задачі досліджень, висвітлені наукова новизна та 

практична цінність одержаних результатів, наукові  досягнення  поставленої 

проблеми та особистий внесок здобувача у вирішенні цих питань. 

У розділі 1 «Стан та перспективи досліджень з насінництва 

картоплі» (огляд літератури) здобувачем змістовно проаналізовано  та 

узагальнено значну кількість літературних джерел де висвітлено сучасний 

стан та проблеми з питань насінництва картоплі. Базуючись на узагальнених 

літературних джерелах зроблено висновок про необхідність більш глибоких 

біотехнологічних дослідженнях з оздоровлення вихідного матеріалу (термо- і 

хемотерапії, апікальної меристеми) та поєднання біотехнологічного метода з  

методом двоврожайної культури. 

Другий розділ «Вихідний матеріал, методика та ґрунтово-

кліматичні умови проведення досліджень» присвячений висвітленню 

грунтово-кліматичних умов, матеріалу та методики досліджень. Проведено 

аналіз погодних умов у роки досліджень у порівнянні з багаторічними 
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даними. Зроблено висновок, що умови південного Степу України не 

сприятливі для ведення насінництва, в першу чергу внаслідок високих 

температур як повітря так і ґрунту, тому розробка заходів для зниження цих 

та інших негативних природних факторів є актуальним завданням у 

вирішенні проблеми насінництва картоплі. 

Наведено методики з проведення досліджень та статистичного аналізу 

отриманих експериментальних даних. 

У структурі дисертаційної роботи два великі за обсягом розділи 

присвячено питанням оптимізації методики клонального мікророзмноження 

попередньо оздоровлених рослин за фізичними і гормональними факторами 

(розділи: 3 Вплив фізичних факторів культивування на  мікроклональне 

розмноження оздоровленого в культурі меристем in vitro вихідного 

матеріалу картоплі» та 4 «Вплив гормональних факторів культивування 

на продуктивність оздоровленого в культурі меристем in vitro вихідного 

матеріалу картоплі» 

Шляхом оцінки впливу поєднаної дії тривалості фотоперіоду, 

освітленості та температури, азотного живлення, кислотності живильного 

середовища, діаметру пробірок, а також вмісту сахарози, молібденовокислого 

натрію та стимуляторів росту автору вдалося визначити оптимальні режими 

вирощування рослин і бульбоутворення, які забезпечують високий вихід 

мікробульб, придатних для розмноження у наступних ланках насінництва.  

Заслуговують на увагу результати досліджень  впливу окремих 

факторів та їх сумарної дії на ріст, розвиток рослин, якісні та кількісні 

показники бульбоутворення в умовах in vitro. Визначені дисертантом 

коефіцієнти кореляції між ростовими характеристиками рослин, показниками 

їх продуктивності in vitro та градаціями досліджених чинників різної 

природи дозволили зробити обґрунтовані висновки щодо впливу останніх на 

проходження рослинами певних етапів морфогенезу. 

Обраховані для кожного досліду показники економічної ефективності є 

важливим критерієм для визначення кращого дослідного варіанту з метою 

його подальшого використання у технологічній схемі. 

Характеризуючи в цілому біотехнологічну частину дисертаційної 

роботи, слід зазначити, що Г.С. Балашовій вдалося вирішити задачі щодо 

визначення оптимальних рівнів градацій досліджених факторів та їх 

поєднання і розробити експериментально обґрунтовані методики для 

клонального мікророзмноження п’яти сортів картоплі, що забезпечують 

високу рентабельність розмноження та якість мікробульб. 

П’ятий розділ «Насінництво картоплі вищих категорій на основі 

оздоровленого біотехнологічними методами вихідного матеріалу за 

двоврожайної культури в умовах півдня України» присвячений 

висвітленню результатів досліджень, спрямованих на розробку насінницьких 

схем відтворення еліти та регіональної системи насінництва картоплі вищих 

категорій на основі поєднання двох методів (біотехнологічного та 

двоврожайної культури) в умовах півдня України. Теоретично обґрунтовано 

півторарічну схему насінництва еліти, яка включає вирощування в закритому 
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ґрунті мікробульб з культури  in vitrо. Доведено переваги вирощування 

насіннєвого матеріалу картоплі вищих репродукцій за умов використання, 

розробленою автором схеми насінницького процесу,  де мікробульби 

збирають у червні, обробляють стимуляторами росту та висаджують, перед 

завезеним насіннєвим матеріалом. 

З метою доведення до виробників насіння картоплі інформації щодо 

застосування новітніх технологій виробництва, в першу чергу насіннєвої 

продукції, в південному регіоні України, автором запропоновано створити 

інформаційно-консультаційний центр. 

У шостому розділі «Відтворення вихідного матеріалу картоплі, 

оздоровленого в культурі меристем in vitro, в первинних ланках 

насінницького процесу» представлено результати досліджень спрямованих 

на підвищення продуктивності вихідного оздоровленого  матеріалу картоплі, 

одержаного в культурі in vitrо, при вирощуванні в первинних насінницьких 

ланках. При вирішенні поставленого завдання щодо ефективного виведення 

свіжозібраних мікробульб in vitrо зі стану фізіологічного спокою встановлено 

сортову специфіку, для кожного вивченого ранньостиглого сорту, 

розроблено насінницьку схему.  

Застосувавши регресійний аналіз отриманих даних розроблено модель 

кореляційно-регресійної залежності індукції бульбоутворення рослин 

картоплі  в культурі in vitrо під впливом різних факторів.  

Розділ 7 «Сорти картоплі, придатні для вирощування 

двоврожайною культурою в умовах зрошення на півдні України» 

присвячений вивченню реакції сортів картоплі різних груп стиглості на 

погодні умови, формуванню урожайності за весняного та літнього садіння. 

Результатом цієї багаторічної кропіткої роботи стало формування сортового 

складу  картоплі придатного до вирощування двоврожайною культурою в 

умовах зрошення півдня України.  

Дослідження характеризуються комплексним характером, значним 

обсягом проведеної експериментальної роботи з залученням сортів картоплі, 

які належать до різних груп стиглості та отриманням цінних наукових і 

практичних результатів.  

У висновках і рекомендаціях виробництву узагальнено результати 

досліджень з обґрунтування та розробки основ насінництва картоплі для 

умов зрошення півдня України шляхом створення вихідного матеріалу, 

отриманого поєднанням біотехнологічних методів оздоровлення та методу 

двоврожайної культури при подальшому його польовому репродукуванню. 

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційної роботи.  

В цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Галини Станіславівни 

Балашової, можна відмітити такі недоліки, які потребують пояснення автора 

у порядку дискусії. 

- Вступна частина закінчується положенням про те, що не вивчено 

механізми звільнення від інфекцій, адже це вивчення не було предметом 

досліджень автора. Як предмет досліджень визначено «…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

біотехнологічний метод оздоровлення …», хоча у роботі насправді мова йде 
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про клональне розмноження шляхом мікроживцюваня та ініціації 

бульбоутворення in vitro попередньо оздоровленого матеріалу.  

- У розділі 2 (стор.63-64) практично відсутня інформація (скільки 

всього вивчено сортів, яка вибірка  по сортах різної групи стиглості в 

дослідах) про вихідний матеріал на якому виконані дослідження, що було 

взято за стандарт та контроль, що являє собою селекційний матеріал? 

Незрозуміло, за якими схемами були проведені польові та лабораторні 

досліди?  

На стор. 69-70 в таблицях 2.1 та 2.2 наведено середні дані за 1882-2014 

рр., як це можна пояснити? 

- До недоліків слід віднести і те, що в деяких наведених 

експериментальних даних в таблицях (наприклад 3.1, 3.5) цифровий матеріал 

не оброблений статистично, що значно ускладнює їх аналіз.  

- У тексті в основному описується зміст таблиць, але бракує 

аналізу, співставлення отриманих автором результатів з результатами інших 

дослідників, що дуже ускладнює сприйняття наукової інформації.  

- Не усі рисунки підтверджують викладені у тексті положення. 

Зокрема, на трьох  рисунках (рис.  3.2, 3.3, 3.4  на стор. 82-83) , де наведено 

загальний вигляд рослин, отриманих за різних температур, різниця у 

інтенсивності ростових процесів не є очевидною. Слід було для 

фотографування дібрати типові рослин модального класу для кожного 

варіанту і навести їх на одному малюнку, або ж додати лінійку з позначенням 

сантиметрів. Рисунки 7.3-7.10 за оформленням не відповідають вимогам 

ДСТУ 3008-95 та 3882-97 та мало інформативні. 

- У роботі відсутні фотографії рослин з утвореними мікробульбами 

in vitrо, хоча ефективність процесу мікророзмноження оцінюється за цим 

кінцевим показником.  

- Недостатньо обґрунтовані показники, за якими оцінювався 

перебіг морфогенезу in vitro і необхідність їх визначення у динаміці, зокрема,  

на 20-й, 40-й, 60-й день, адже часто відмінності між варіантами за 

бульбоутворенням нівелюються на 80-день.  

- Назва таблиці 7.3 «Продуктивність сортів картоплі…» не 

відповідає наведеному нижчі її змісту де представлено дані  по урожайності 

та її складових елементах, в тому числі і продуктивності. 

- Окремі висновки (2, 3, 17) занадто об’ємні, що ускладнює їх 

сприйняття.                                                                                                                    

- Практичні рекомендації доцільно було б розширити до 

рекомендацій селекційним установам та навчальним закладам. 

- У тексті дисертаційної роботи зустрічаються окремі невдалі 

словосполучення та вирази,  наприклад, «мікроклональна лабораторія», «на 

вивчення були поставлені такі фактори», «цукор» замість «сахароза».  

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. 
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