
 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Федоренко Ірини Вікторівни “Мінливість 

морфо-біологічних ознак колекційних зразків і виділення джерел високої 

продуктивності та якості пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України”, що 

представлена на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.01.05 ─ селекція і насінництво. 

 

Використання  нових сортів  стало головним чинником підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур у світі. Але високий генетичний потенціал 

продуктивності не гарантує стабільної реалізації потенціалу у реально польових 

умовах.  Створення нових генотипів з високою стійкістю до несприятливих абіотичних 

показників кліматичної зони є пріоритетним напрямом селекційної науки. Вирішення 

цих питань полягає в площі добору нового вихідного матеріалу а також оригінальних 

методах оцінки селекційного матеріалу за основними показниками, що лімітують 

стабільність прояву урожайності та основних господарсько-важливих ознак. 

Пошук джерел розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу 

залишається пріоритетним напрямом теоретичної селекції. Тому запропонована 

авторкою подальша розробка наукових засад створення адаптованих до несприятливих 

біотичних і абіотичних факторів сортів  пшениці м’якої ярої з високими показниками 

якості зерна є актуальною і своєчасною. 

 Актуальність теми. Запропонований авторкою дисертації напрям селекційних 

розробок в певній мірі відповідає вимогам ситуації, що склалась на даний період. У 

зв’язку з недостатньою кількістю досконалого вихідного матеріалу пшениці та 

відсутністю методик визначення ефективності формотворчого процесу та штучного 

добору у гібридних популяцій, дисертаційна робота Ірини Вікторівни є актуальною 

та своєчасною. Важливого значення набуває пошук морфологічних та генотипових 

критеріїв ідентифікації селекційного різноманіття, особливостей мінливості та 

формоутворення господарсько цінних ознак в адаптивній селекції. Постає питання 

пошуку нових джерел цінних ознак. На вирішення зазначених актуальних питань 

спрямовані  дослідження пошукача. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконано проводились упродовж 

2012-2014 рр. у лабораторії селекції пшениці ярої відповідно до тематичних планів 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України згідно програм 

наукових досліджень № 11 „Зернові культури”  за завданням 11.01.01.16.Ф 

„Удосконалити схему селекційного процесу і селекційних технологій добору 

вихідного матеріалу в селекції на адаптивність ярої пшениці в умовах зміни клімату. 

Створити високопродуктивні сорти пшениці ярої твердої і м'якої, які у Центральному 

Лісостепу України за адаптивністю перевищуватимуть зарубіжні аналоги та 

національні стандарти” (№ державної реєстрації 0111U002738), а також згідно програм 

наукових досліджень № 09 „Генетичні ресурси рослин” за завданням 09.01.01.05.Ф 

„Науково обґрунтувати та провести інтродукцію цінних зразків генофонду рослин з 

метою створення джерел і донорів господарських ознак, сформувати ознакові колекції 

озимої та ярої пшениці, озимого та ярого ячменю для центрального Лісостепу 

України” (№ державної реєстрації 0111U002736). 

Метою досліджень було встановити закономірності мінливості і успадкування 

морфо-біологічних ознак, виділити нові джерела продуктивності і якості зерна та 

створити селекційний матеріал пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України. 



Було поставлено ряд задач, що привертають увагу селекціонерів:  оцінити 

колекційні зразки різного еколого-географічного походження за основними 

господарсько цінними ознаками; виділити нові джерела продуктивності та якості зерна 

пшениці м’якої ярої; виявити особливості мінливості та визначити кореляційні зв’язки 

між селекційно цінними ознаками колекційних зразків; вcтановити ефективність 

селекційних індексів, як інформативних показників у селекційній практиці даної 

культури; створити новий селекційний матеріал і виявити характер успадкування та 

рівень істинного гетерозису за елементами структури урожаю і якості зерна у гібридів 

F1, ступінь і частоту трансгресії у гібридних популяціях F2. 

 Ірина Вікторівна успішно справилася з поставленими задачами, виконала план 

науково-дослідних робіт в повному обсязі. Аналіз основних положень дисертації 

показує, що вони мають наукову новизну і практичну цінність. 

 Наукова новизна. Наукова новизна полягає в тому, що виділено із колекційних 

зразків пшениці м’якої ярої вітчизняної та зарубіжної селекції нові джерела цінних 

ознак для їх залучення в наукові та селекційні програми. На основі визначення 

кореляційних зв’язків обґрунтована можливість поєднання в одному генотипі високих 

показників якості зерна не нижче цінних пшениць та з підвищеною продуктивністю. 

Виявлено найбільш інформативні селекційні індекси (білоцерківський індекс та індекс 

лінійної щільності колоса), які дають змогу підвищувати ефективність селекційних 

доборів за допомогою додаткової інформації про вторинні маркерні ознаки. 

Встановлено нові закономірності успадкування показників продуктивності і якості 

зерна гібридного матеріалу. Створено селекційно цінний вихідний матеріал та новий 

сорт Злата. Визначено новий вихідний матеріал з підвищеною адаптивністю.  

Визначено основні параметри варіювання найважливіших ознак у елітних ліній різного 

походження.  

 Практична і методична значущість. Практичну і методичну цінність для 

селекції мають дослідження, що визначають вдосконалення методів оцінки та добору 

нового вихідного матеріалу та підвищують ефективність селекційних заходів. 

Визначено джерела з колекційних зразків за комплексом господарсько цінних ознак з 

високим і стабільним проявом ознак, які використовуються в селекційних програмах 

Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН та Інституті 

землеробства НААН для створення нових сортів. Новий селекційний матеріал пшениці 

м’якої ярої: Ажурна х ПХРСВ-03, Лінія 04-13 х Лінія 16-25, Еритроспермум 02-11 х 

Лінія 15-20, Струна миронівська х Аранка, Сімкода миронівська х Струна миронівська, 

Рання 93 х Лінія 18-27, Краса Полісся х Сюїта, Лінія 11-20 х Лінія 14-13 включено до 

селекційного процесу лабораторії селекції пшениці ярої Миронівського інституту 

пшениці та ННЦ „Інститут землеробства НААН”. Передано на Державне 

сортовипробування новий сорт пшениці м’якої ярої Злата, що характеризується 

високим потенціалом продуктивності і якості зерна. 

 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, публікації. Основні положення дисертації достатньо висвітлені у 15 

наукових працях, з яких 4 – у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному фаховому 

виданні, 1 – в іншому виданні України та 9 тезах та збірниках наукових конференцій. 

Основні положення і висновки дисертації відображені в публікаціях. Матеріал 

дисертації, судячи з переліку та назв конференцій, також достатньо апробований.  

 

 Проте, в процесі ознайомлення з дисертацією, виникло ряд дискусійних 

питань, зауважень та побажань. 

У Вступі досить аргументовано подається актуальність, новизна, мета та задачі. 

У завданні 09.01.01.05.Ф „Науково обґрунтувати та провести інтродукцію цінних 

зразків генофонду рослин з метою створення джерел і донорів господарських ознак, 

сформувати ознакові колекції озимої та ярої пшениці, озимого та ярого ячменю для 

центрального Лісостепу України” є мета створення «донорів» ознак.  Проте, у 

подальшому в дисертації йде мова тільки про джерела. Чи були встановлені донори 

окремих ознак? 

Значна частина досліджень була спрямована створення вихідного матеріалу за 

стійкістю до грибних захворювань. Бажано було б це питання поставити і до задач 

досліджень. 

У Розділі 1 наведено узагальнення літературних джерел вітчизняних та 

зарубіжних авторів з питань досягнення та проблеми у селекції пшениці м’якої ярої, 

пошуку нових цінних сортозразків високої продуктивності і якості зерна пшениці 

м’якої ярої та обґрунтовано напрями наукових досліджень. 

На стор.10 що означає «була можливість на кожний гектар посіву 

обґрунтовано „вкласти” 1500 грн, за досить складних погодних умов 2003» ? 

Стор.30. Вказано, що «несприятливий вплив опадів особливо різко проявляється 

після дозрівання зерна: погіршуються борошномельні властивості, вміст клейковини, 

зв’язність тіста, число падіння, якісні показники хліба. Проте, не вказано, що 

основною причиною є грибні захворювання (ензимо-мікозне стікання). Обмежений 

оглядовий матеріал з грибних захворювань. 

В списку використаних джерел е деякі неточності -  №151 без автора, 

В.А.Драгавцев, а не Драговцев,  О.І.Майстренко жіночого роду. 

 

У Розділі 2 висвітлені умови, матеріал і методика проведення досліджень. 

На стор.37 представлені погодні умови років. Надавати показники ГТК за 

період сівба - сходи мабуть зайве. Такий період не може бути показником 

гібротермічних умов року.  

 

 У Розділі 3 представлені результати досліджень мінливості колекційних зразків 

пшениці м’якої ярої за комплексом господарсько біологічних ознак. Надана оцінка 

стійкості до листкових грибних хвороб: борошниста роса, бура листкова іржа та 

септоріоз листя на природному інфекційному фоні. Визначені стійкі зразки, що 

можуть слугувати джерелами стійкості до основних листкових грибних хвороб.  

Визначені зразки за показниками елементів продуктивності. За роки досліджень 

виділені зразки, які перевищували рівень врожайності сорту-стандарту Елегія 

миронівська (362 г/м²) – Алешина, Зузука, Эстивум 1509, Саратовская 29, Л 503 (RUS), 

Aletch (DEU), Kontesa (GBR), HSA 22139 (FIN), Azametly 95 (AZE), Granny (AUT), 

Venera (SRB), Alikat (CAN), Bonpain (FRA) та ін. можуть слугувати вихідним 



матеріалом на підвищення продуктивності рослин в умовах Лісостепу України.  

 Деякі таблиці, наприклад 3.1, перевантажені надмірно статистичними 

показниками (дисперсія S2), які  несуть мінімум інформації. 

На стор.46 вказано, що за роки досліджень виділені колекційні зразки, які 

перевищили рівень врожайності сорту-стандарту Елегія миронівська (362 г/м²) – 

Алешина, Зузука, Эстивум 1509, Саратовская 29, Л 503 (RUS), Aletch (DEU), 

Kontesa (GBR), HSA22139 (FIN), Azametly 95 (AZE), Granny (AUT), Venera (SRB), 

Alikat (CAN), Bonpain (FRA) та ін. можуть слугувати вихідним матеріалом на 

підвищення продуктивності рослин в умовах Лісостепу України.  

Саратовская 29 досить давній сорт. За якими ознаками його можна 

рекомендувати? 

 Таблиця 3.6,стор.56. Як визначався  Індекс стійкості, I ? 

 

У Розділі 4 проведена оцінка зразків пшениці м’якої ярої за селекційними 

індексами, що дає можливість підвищувати ефективність селекційних доборів за 

допомогою додаткової інформації про вторинні маркерні ознаки. Виділені зразки 

пшениці м’якої ярої за групою селекційних індексів: Прогресивна, Харківська 34,  

Лютесценс 06-05, Харківська 26, Кворум (UKR), Лавруша, ЮВ 2, Экада 43, Л 503,  

Л 501 (RUS), Zuzana (CZE), Bruncka (DEU), Оklі (CAN), Kenya Nyangumi (KEN), 

CMSS96М0287S (MEX), які характеризуються оптимальним співвідношенням між 

досліджуваними ознаками. Найбільш ефективним  виявився індекс ЛЩК (r = 

0,79±0,06) та БІ (r = 0,71±0,06), так як вони характеризувалися сильним 

кореляційним зв’язком з урожайністю.  

А чому не використовували загальновідомий індекс «збиральний індекс» або 

К госп ? 

 

У Розділі 5 представлені особливості успадкування та формотворчий процес 

селекційно-цінних ознак у гібридному матеріалі пшениці м’якої ярої. Встановлено 

особливості успадковуваності стійкості до листкових грибних хвороб, показники 

ступеня домінантності за господарсько цінними ознаками у гібридів F1 пшениці 

м’якої ярої. Надано аналіз показників якості зерна новоствореного матеріалу. 

Проаналізовано ступінь прояву трансгресії та встановлено коефіцієнти 

успадковуваності елементів структури урожаю у популяціях F2 пшениці м’якої 

ярої. Виявлено високий рівень частоти і ступеня прояву позитивних трансгресій у 

популяцій F2 за елементами структури урожаю. Найбільша кількість позитивних 

трансгресій виявилась за кількістю зерен з колоса та довжиною колоса: Ажурна х 

ПХРСВ-03,    Еритроспермум 02-11 х Лінія 15-24, Лінія 11-20 х Лінія 14-23, Sunnan 

х Лінія 02-11, Рання 93 х Лінія 18-27, Краса Полісся х Елегія миронівська, Грекум 

114 х  Лінія 02-11 та ін. Виділені у F2 трансгресивні форми пшениці м’якої ярої 

запропоновано використовувати як вихідний матеріал для добору трансгресивних 

форм в більш пізніх поколіннях. Вищі показники цього коефіцієнта 

успадковуваності отримані за ознаками „довжина колоса” та „маса Проведено 

оцінка і добір за якістю зерна у популяціях F2. Надано характеристику сорту 

пшениці м’якої ярої Злата, що проходить Державне сортовипробування.  

У висновках до розділу 5 бажано було б визначити – чи має зв'язок ступінь 

домінантності з проявом трансгресій? 
 

 



 

 

 


