


частиною досліджень відділу селекції і насінництва зернових культур Державної 

установи Інститут сільського господарства степової зони НААН України (ДУ ІСГ 

СЗ НААН України) і виконана згідно з програмою наукових досліджень “Зернові 

культури” (Підпрограма 2. “Наукові основи підвищення ефективності зернового 

комплексу на основі створення сортів і гібридів з високою екологічною 

адаптивністю та енергоощадних технологій їх вирощування”) за завданням 

“Дослідити науково-методичні аспекти синтезу вихідного матеріалу кукурудзи з 

використанням новітніх розробок в селекції, біотехнології та фізіології рослин і на 

його основі створити гібриди ФАО 300-450 з врожайністю 8,5-10,0 т/га на богарі та 

12,5-14,5 т/га в умовах зрошення, адаптованих до умов різних кліматичних зон 

України” (номер державної реєстрації 0111U004698), що підтверджує її 

актуальність та важливість для сільського господарства країни.  

За мету досліджень було поставлено створення та добір вихідного матеріалу 

плазми Айодент та синтез на його основі середньостиглих і середньопізніх гібридів 

кукурудзи. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: провести 

оцінку за основними селекційними ознаками 15 самозапилених ліній плазми 

Айодент селекції вітчизняних та зарубіжних установ і виявити рівень прояву їх 

стабільності; оцінити ефективність селекції самозапилених сімей різних генерацій 

на базі сестринських гібридів плазми Айодент різної генетичної структури;  

визначити мінливість селекційних ознак у процесі самозапилення; дослідити 

комбінаційну здатність вихідного матеріалу відносно різних господарсько-цінних 

ознак; 

 оцінити адаптивну здатність нових гібридів;  виділити кращі за комплексом ознак 

гібриди ФАО 300-500 і передати їх на державне сортовипробування. 

 Тетяна Миколаївна  успішно справилася з поставленими завданнями, 

виконала план науково-дослідних робіт в повному обсязі. Аналіз основних 

положень дисертації показує, що вони мають наукову новизну і практичну 

значущість. 

 Наукова новизна полягає в тому, що вперше в умовах степової зони 

України проведена комплексна оцінка нових самозапилених ліній плазми Айодент  

різних генетичних плазм і були встановлені найбільш ефективні гетерозисні моделі 

для даної агроекологічної зони. Вперше в Україні виділено нові середньостиглі та 

середньопізні самозапилені сім’ї плазми Айодент, а також елітні константні лінії 

цієї плазми і на їх базі створені гібриди ФАО 300-500 адаптовані до умов степової 

зони України. Доведено ефективність використання різного за генетичною 

структурою вихідного матеріалу в селекції самозапилених ліній. Проведено 

широку оцінку нових ліній за основними селекційними ознаками, а також за 

комбінаційною здатністю. Визначено адаптивні властивості нових гібридів 

кукурудзи ФАО 300-450. 

Створено нові перспективні гібриди, які занесені до Державного реєстру 

сортів та проходять державне сортовипробування.  

 Практична значення отриманих наукових результатів. 
Встановлені генотипові особливості нових ліній і гібридів і їх використання в 

наукових дослідженнях підвищують ефективність селекції кукурудзи за 

комплексом ознак. Виділені константні лінії ДК275, ДК85І, ДК25І, ДК454/6, 

ДК6496 та самозапиленні сім’ї S5 SC2 52121, SC2 52311, DW1 41211, DW1 61112, 

DW1 61121, DW1 61122, DW1 11-1311, DW1 11-3112, DW2 32111, DW2 32122, 



DW2 92311, DW2 10-1211, DW2 11-1221, DW2 12-3431; сім’ї S4 Synt2 3411, 

Synt2 11-332, Synt2 16-322, які формували врожайність зерна вищу за лінію-

стандарт ДК411, і включені в подальший селекційний процес для одержання 

середньостиглих і середньопізніх гібридів кукурудзи. 

За участі автора створені гібриди ДН Аквазор, ДН Дніпро, ДН Деметра, 

ДН Аджамка, які занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних для 

поширення в Україні на 2015 р., а також ДК Велес, ДН Хортиця, ДН Фієста, 

ДН Віта, які проходять державне сортовипробування. 

  Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність. Представлена дисертація має чітку 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.  

Достовірність основних наукових положень підтверджується глибоким 

аналізом табличного матеріалу та проведеним статистичним обробітком 

експериментальних даних із застосуванням дисперсійного і кореляційного аналізів.  

Авторка  володіє методикою проведення дослідів, безпосередньо розробила 

програму і схему досліджень, проаналізувала експериментальні дані, провела 

велику експериментальну роботу з різнобічною характеристикою умов формування 

урожаю зерна. 

Ступінь впровадження результатів роботи на момент її захисту. 
Створений вихідний колекційний і лінійний матеріал використано в селекції 

кукурудзи в Інституті сільського господарства степової зони. Перспективні гібриди 

впроваджені у виробництво. 

Рекомендації щодо використання результатів досліджень. Наукові 

результати роботи, вихідний матеріал рекомендується використовувати в селекції, 

а створені гібриди - в сільськогосподарському виробництві. 

Декларація особистого внеску здобувача. Дисертантка особисто розробила 

основну концепцію дослідження, провела експерименти, узагальнила результати 

роботи, обгрунтувала основні положення, висновки і практичні рекомендації. 

Авторство в опублікованих у співавторстві наукових працях складає 60-80%. 

 Апробація, публікації. Основні положення дисертації достатньо висвітлені 

у 8 наукових працях (4 публікації в фахових виданнях, 1 у зарубіжному фаховому 

виданні). Основні положення і висновки дисертації відображені в публікаціях. 

Матеріал дисертації, судячи з переліку та назв конференцій, також достатньо 

апробований.  

 Автореферат дисертації відображає в стислому вигляді зміст дисертації, 

результати дослідів, висновки і практичні рекомендації. 

Оцінка мови і стилю дисертації. Дисертацію написано українською мовою, 

аргументовано, логічно, доступно для читання. 

 



 Проте, в процесі ознайомлення з дисертацією, виникло ряд побажань, 

зауважень та запитань на яких необхідно зупинитись. 

1. У вступі подано аналіз стану сучасних досліджень, проте бажано 

було б надати посилання і на сучасні наукові досягнення.  

- В Науковій новизні бажано конкретизувати групи стиглості – 300-500, чи 

300-450.  

2. У першому розділі досить детально подано огляд літератури з питань 

вихідного матеріалу кукурудзи. Проаналізована історія виникнення плазми 

Айодент, а також результати досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів з 

питань вивчення її селекційної цінності. Наведено способи та методи створення 

вихідного матеріалу та їх використання у світовій селекційній практиці. Розглянуто 

основні методи оцінки та ідентифікації вихідного матеріалу. Висвітлюються 

особливості селекції середньостиглих і середньопізніх гібридів кукурудзи в умовах 

зони Степу України. 

  Всього опрацьовано 213 джерел. Можна було б скоротити загальну 

кількість за рахунок посилань на публікації 30-х…70-х років. Більш коректно 

необхідно робити посилання. Наприклад, стор.9, посилання на дані Ч.Дарвіна, 

бажано вказати, що за цитатою A.Troyer, або ж на роботу самого Ч.Дарвіна 

«Действие перекрестного опыления и самоопыления в растений».  

За підсумками огляду можна було б зробити висновки і акцент на 

невирішених питаннях, які пов’язані зі створенням гібридів інтенсивного типу, а 

не тільки посухостійких. Адже гібриди ФАО 300-500 мають найбільш високий 

потенціал продуктивності. 

3. У другому розділі наведені дані щодо агрокліматичних умов, 

вихідного матеріалу та методики досліджень.  

У розділі 2.2., рис.2.1 наведена температура повітря. Необхідні пояснення 

щодо надмірно високих показників.  

4. У третьому розділі подано характеристику інбредних ліній за 

проявом і мінливістю господарсько-цінними ознаками. Вивчення константних 

ліній та самозапилених сімей проходило в контрастні за вологозабезпеченістю 

роки, що призвело до значної їх диференціації за комплексом господарсько-цінних 

ознак (врожайність зерна, збиральна вологість зерна, висота рослин та висота 

прикріплення качана, тривалість періодів сходи – цвітіння 50% качанів і волотей). 

Виділені константні лінії ДК275, ДК85І, ДК25І, ДК454/6, ДК6496 та самозапиленні 

сім’ї S5 SC2 52121, SC2 52311, DW1 41211, DW1 61112, DW1 61121, DW1 61122, 

DW1 11-1311, DW1 11-3112, DW2 32111, DW2 32122, DW2 92311, DW2 10-1211, 

DW2 11-1221, DW2 12-3431, сім’ї S4 Synt2 3411, Synt2 11-332, Synt2 16-322, які 

формували врожайність зерна вищу за лінію ДК411 на 0,24-1,69 т/га. Вони 

включені в подальший селекційний процес для одержання середньостиглих і 

середньопізніх гібридів кукурудзи. 

На стор.40, за цит.126 зроблено акцент на те, що «отримання 

самозапилених ліній кукурудзи з високою продуктивністю є одним з головних 

завдань селекції». Можливо, все ж таки, на першому плані повинна бути 

комбінаційна здатність ? 

Стор. 48. Дуже низькі коефіцієнти кореляції між S4 та S5  за врожайністю 

та збиральною вологістю. Чим пояснити ? 

У висновках до розділу 3.1 показані результати добору за урожайністю і 

збиральною вологістю. Чи були виділені сім’ї за комплексом цих ознак?  



На стор.72 у висновках наведено приклад тільки однієї сім’ї  з одночасним 

цвітінням волотей і качанів. Бажано було б навести і лінії у яких мінімальних 

розрив у цвітінні, адже це може бути також і показником посухостійкості. 

У висновках до розділу 3, стор.90, останній висновок, надані рекомендації 

стосовно оцінки комбінаційної здатності в ранніх та пізніх генераціях. Які етапи 

інбридингу маються на увазі?   

 

5. В розділі 4 наведена оцінка тесткросів створених середньостиглих і 

середньопізніх гібридів, які малють високу врожайність, посухо- та жаростійкість, 

низьку збиральну вологість зерна та інші корисні господарсько-цінні ознаки. 

Випробування отриманих тестерних гібридів показало, що врожайність зерна у них 

змінювалася залежно від умов року. Максимальний її рівень відмічено в 2011 р., а 

мінімальний – у 2012 р. Складні погодні умови 2012 р. порівняно зі сприятливим 

2011 р. призвели до зниження врожайності зерна тестерних гібридів всіх груп, що 

вивчались, від 80,1% – у тесткросів за участі константних ліній до 84,2% – у тесткросів 

сімей групи DW. 

Середня врожайність тесткросів різних груп за три роки випробувань була, 

практично, на одному рівні і знаходилась у межах від 6,38 т/га у тесткросів константних 

ліній до 6,55 т/га – у тесткросів групи SC. Вони в середньому поступались тесткросам 

лінії ДК411 на 8,11%, гібридам-стандартам Моніка 350 МВ та Бистриця 400 МВ – на 

16,0% та 3,44% відповідно. Перевищили стандарти, або були на їх рівні, в 2011 р. – 

52,5%, у 2012 р. – 48,6%, у 2013 р. – 19,5% тесткросів. 

На стор.107, передостанній абзац, вказано, що за зменшенням висоти рослин в 

посушливі роки можливо визначати посухостійкість кукурудзи. Проте, у висновках до 

розділу (стор.113) не вказано, а які ж тест кроси найменше реагували на посуху у 2012 

році. 

У розділі 4.3 визначали тривалість періодів «сходи-цвітіння). Проте у висновках 

не акцентовано загальне значення дихогамії для селекції. Який тип цвітіння більш 

бажаний? Які лінії задовольняли цим вимогам? 

 

6. В розділі 5 проведено аналіз господарчих характеристик та адаптивної 

здатність нових гібридів кукурудзи, співавтором яких Бондар Т.М. За 

результатами екологічного сортовипробування визначено параметри адаптивної 

здатності, згідно яких гібриди ДН Хортиця, ДН Аквазор та ДМ Велес віднесені до 

середньопластичних і рекомендуються для зон з нестабільними погодними 

умовами; ДН Аджамка, ДН Фієста характеризуються як гомеостатичні і здатні 

забезпечити високу врожайність в різних екологічних умовах. Гібриди 

інтенсивного типу ДН Деметра, ДН Дніпро необхідно вирощувати на високому 

агрофоні та при доброму вологозабезпеченні. 

За результатами екологічного випробування наведені параметри адаптивної 

здатності нових гібридів. Наведені середні дані урожайності. Проте, бажано 

було б надати і урожайність за окремими екологічним пунктами. Адже за 

середніми даними маскується потенціал урожайності за оптимального 

технологічного забезпечення (умови зрошення). Деякі гібриди, що проходили 

випробування в Інституті зрошуваного землеробства (в умовах зрошення) 

показали урожайність 12-15 т/га. І це необхідно було б відобразити і в 

Рекомендаціях для виробництва. Адже в степовому регіоні тільки при зрошенні є 



 


