
ВІДГУК 

офіційного  опонента  на  дисертацію  Дубенець  Миколи  Васильовича  

«Адаптивний  потенціал  сортів  пшениці м’якої  озимої селекції  

Полтавської  державної  аграрної академії  в стресових  умовах  Лісостепу  

України»,  що  представлена на здобуття  наукового  ступеня  кандидата  

сільськогосподарських  наук  за  спеціальністю  06.01.05  селекції  і  

насінництво. 

Актуальність  теми.  Використання  нових  сортів  пшениці  м’якої  

озимої  стало  головним  показником  підвищення  врожайності  в різних  

регіонах  України.  Проте,  високий  генетичний  потенціал  продуктивності  не  

гарантує  стабільної  реалізації  потенціалу  в  реальних  польових  умовах.  

Створення  нових  сортів  з  високою  стійкістю  до  несприятливих  біотичних  і  

абіотичних  чинників  довкілля  є  пріоритетним  напрямом  селекційної  науки,  

а  пошук джерел генетичного різноманіття вихідного матеріалу залишається  

пріоритетним  шляхом теоретичної  селекції. 

Особливої актуальності  набуває  пошук  підходів  і  розробка  

селекційних  методів  у  адаптивному  їх  прояві,  що  дозволяє  створити  сорти  

пшениці  м’якої  озимої,  які  поєднують  зимостійкість,  продуктивність,  якість 

зерна, стійкість  до  біотичних  і  абіотичних  факторів  зовнішнього  

середовища. 

Тому  запропонована  автором  дисертаційної  роботи  подальша  розробка  

засад  створення  адаптованих  до  несприятливих  чинників  довкілля  сортів  

пшениці  м’якої  озимої з високою продуктивністю є  актуальною  і  своєчасною. 

Дисертаційна  робота  виконувалась  за  завданням  у  період  з  2013-2016 

рр  з  подовженням  до  2020  року  «Розробка  нових  методів  адаптивної  

селекції  пшениці  м’якої  озимої  на основі  еколого-генетичного  підходу  з  

використанням  математичного  моделювання  і біотехнології  та  створення  

сортів  з  урожайністю  10 т/га,  вмістом  білка  15%  клейковини  35%  

пристосованих  для  вирощування  у  зоні  Лісостепу  України», Державний  

реєстраційний номер 01.131U 001459. 

Метою  досліджень  передбачалось  встановити  адаптивні  властивості  

сортів  пшениці  м’якої  озимої  з  використанням  широкого  діапазону  

контрольованого  середовища.  Визначити,  використовуючи  кластерний  та  



молекулярно-генетичний  аналізи,  адаптивний  потенціал  сортів  пшениці  

м’якої  озимої  Полтавської  селекції. 

Дослідження  були  спрямовані  на  вирішення  важливих  для селекційної  

роботи  завдань  визначення  рівня  формування  та  мінливості  врожайності  і  

ознак  насіннєвої  продуктивності  сортів  пшениці  м’якої  озимої;  визначити  

ступінь  реалізації  генетичного  потенціалу  врожайності,  залежно  від  строків 

сівби;  визначити  формування  врожайності  та мінливість кількісних  ознак  

сортів  пшениці  м’якої озимої  при  оптимальних  та  пізніх  сходах;  дати  

оцінку  сортів  пшениці  м’якої  озимої  на  адаптивний  потенціал  за  рівнем  

сумарної  відстані  ознак  за  строками  сівби  за  допомогою  кластерного  

аналізу;  встановити  адаптивний  потенціал  сортів  пшениці  озимої  за  

молекулярно-генетичними  маркерами ДНК. 

Микола  Васильович  успішно  справився  з  поставленими  задачами,  

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

положень  дисертації  показує,  що  вони  мають  наукову  новизну  і  практичну  

цінність. 

Наукова  новизна.  Вперше  в  умовах  Лісостепу  України  

запропоновано  новий  спосіб  ідентифікації  і  добору  високопродуктивних  

генотипів пшениці  м’якої  озимої  на  ранніх  етапах  селекції,  який 

здійснюється  кластерним  аналізом  на  основі  групуючих  параметрів  (індексу  

лінійної  щільності  колосу  та  маси  головного  стебла),  що  передбачає  

використання  визначених  величин  та  рівня  сумарних  мінімальних,  середніх  

та  максимальних  відстаней  за  Евклідовими  метриками.  Надано  оцінку  

адаптивного  потенціалу  сортів  пшениці  м’якої  озимої селекції  ПДАА  за  

молекулярно-генетичними  маркерами  ДНК  за  комбінацією  алелей  генів,  які  

забезпечують  формування  важливих  господарсько-корисних  ознак. 

Практична і методична  значущість. Запропоновано селекційним  

установам  в  селекційній  практиці  застосовувати  метод  добору  та  

ідентифікації  перспективних  генотипів  на  ранніх  етапах  селекційної  роботи.  

Пропонується  використання  кластерного  аналізу  за  рівнем  сумарної  відстані  

ознак  за  строками  сівби,  молекулярно-генетичного  та  еколого-генетичного  

аналізу  з  використанням  контрольованого  довкілля  для  оцінки  норми  

реакції  сортів  на  флуктуючі  умови середовища. 



За  участі  автора  створено  сорти  пшениці  м’якої  озимої  Соната  

Полтавська,  Сантара,  які  пропонуються  для  впровадження  у  виробництво  і  

для  використання  в  гібридизації  в  якості  вихідного  матеріалу  носіїв  

господарсько-корисних  ознак. 

Ступінь  обґрунтованості  наукових  положень,  висновків  і  

рекомендацій.  Представлена  дисертація  має  спрямованість  і  продуманість  

поставлених  питань.  Усі  заплановані  дослідження  виконано  в  повному  

обсязі  на  високому  науково-методичному  рівні.  Одержані  результати  

обґрунтовані,  систематизовані,  статистично  оброблені.  Описання,  аналіз  та  

узагальнення  експериментального  матеріалу  виконані  з  урахуванням  наявної  

наукової  інформації.  Дисертаційна  робота  виконана  за  продуманим  планом  

з  використанням  сучасних  методів  досліджень.  Усі  розділи  дисертації  є  

повними,  з  обґрунтованими  висновками,  які  витікають  з  результатів  

досліджень.  Загальні  висновки  відображають  експериментальні  дані  

дисертації  і  свідчать  про  глибокий  аналіз  отриманих  результатів. 

Апробація,  публікації.  Основні  положення  дисертації  достатньо  

висвітлені  у  11  наукових  працях,  у  яких  чотири  статті  у  фахових  наукових  

виданнях  України,  одна  стаття – у  зарубіжному  фаховому  виданні,  шість – 

тез  у  збірниках  науково-практичних  конференцій,  отримано  2  авторські  

свідоцтва  на  сорти  пшениці  м’якої  озимої  та  патент  на  корисну  модель.  

Основні  положення;  висновки  дисертації  відображені  в  публікаціях.  

Матеріал  дисертації,  судячи  з  переліку  і  назв  конференцій  достатньо  

апробований. 

Автореферат  дисертації  відображає  в  стислому  вигляді  зміст  

дисертації,  результати  досліджень,  висновки  і  практичні  рекомендації. 

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

зауважень  і  запитань: 

1. У  практичному  значенні  отриманих  результатів  досліджень  (с.29)  

представлена  інформація  по  створенню  сортів  пшениці  м’якої  

озимої,  які  занесені  до  Державного  Реєстру  сортів  рослин,  

придатних  для  поширення  в  Україні,  але  відсутні  посилання  на  

Акти  впровадження  їх  у  виробництво  і  в  селекційний  процес. 



2. У  розділі  1  дисертації  бажано  було  б  навести  більше  результатів  

про  комбінаційну  здатність  зернових  культур  в  екологічних  

градієнтах. 

3. В  другому  розділі  при  характеристиці  погодних  умов  (с.52)  надана    

середня  багаторічна інформація,  що  температура  найбільш  

холодного  місяця  січня  +7,2 С.  Це дійсно  так,  чи  помилка? 

4. Декілька  разів  в  тексті  повторюється  методика  проведення  

досліджень  і  задачі  досліджень  (с. 64,  83,  84),  які  вже  були  

представлені  у  відповідному  розділі  2. 

5. Які  з  вивчених  сортів  пшениці  м’якої  озимої  мають  достатню  

здатність  до  колосіння  навесні  і  формування  оптимальної  

продуктивності  при  пізніх  сходах  восени? 

6. Як  розуміти,  що  використання  трьох  строків  сівби  в  оцінці  

адаптивних  властивостей  селекційного  матеріалу  аналогічно  трьом  

рокам  досліджень  і  це  має  вагому  перевагу  в  прискоренні  

селекційного  процесу  у  просторі  і  часу  (с.73) ? 

7. Вивчення  різної  кількості  селекційних  зразків  за  різними  строками  

(табл.4.6)  визиває  сумнів  про  достатню  достовірність  аналізуємих  

статистичних  показників. 

8. Урожайність  сортів  пшениці  м’якої  озимої  за  роками  і  строками  

сівби  (табл.4.8.),  це  практично  двохфакторний  дослід,  але  

достовірність  прибавки  врожаю  між  сортами  не  встановлено,  так  

же  відсутня  математична  обробка  даних  (НСР0.5). Аналогічно  і  за  

даними  табл.4.10.  (с.90). 

9. Відсоток  реалізації  генетичного  потенціалу  різних  сортів  пшениці  

озимої  за  різних  строків  сівби  та  років  досліджень  необхідно  було 

б представити  більш  доступно,  в  табличному  або  в  графічному  

виконані  (с.91). 

10. Однорічні  дані  за  якістю  зерна  (табл.. 4.11, 4.12)  та за  елементами  

структури  насіннєвої  продуктивності  сортів  пшениці  м’якої  озимої  

(табл. 4.23)  недостатні  для  повної  характеристики  сортів  за  цими  

показниками. 



 



 


