
ВІДЗИВ 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Федоренко Марини 

Вікторівни «Селекція пшениці твердої ярої на стійкість до вилягання та  

продуктивність рослин для умов Лісостепу України», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі 

спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво 

Актуальність теми 

Актуальність теми. Останнім часом набувають велику актуальність 

планування досліджень в селекції пшениці твердої ярої на створення 

низькорослих сортів стійких до вилягання. Однак вирішення цього питання у 

селекції пшениці твердої ярої ще далеке до завершення тому, що досить 

складно відбувається формотворення при схрещуваннях карликів та 

напівкарликів з середньорослими формами. Добір короткостеблових форм 

дається важко, оскільки успадкування проходить за типом домінування 

високорослої форми, а короткостеблові в переважній більшості мають щупле 

і дрібне або не вирівняне за крупністю зерно, часто з недостатньою його 

кількістю в колосі. 

Тому напрям досліджень даної дисертаційної роботи є актуальним і 

пріоритетним в сучасних програмах селекції пшениці твердої ярої. 

 

 

 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій 

Створення нового вихідного матеріалу пшениці твердої ярої для 

селекції високопродуктивних та стійких до вилягання сортів, залучення в 

селекційну роботу нових джерел високої продуктивності та стійкості до 

вилягання, вивчення взаємозв’язків між господарськими, морфологічними 

ознаками та встановлення впливу на стійкість до вилягання і продуктивність, 

виявлення характеру успадкування основних елементів структури стебла і 

продуктивності гібридного матеріалу  дисертантом проводилося у польовому 

досліді, у лабораторному – структурний аналіз рослин для визначення 

біометричних показників рослин; математично-статистичні − 

дисперсійний, кореляційний для узагальнення і визначення достовірності 

одержаних експериментальних результатів. 

Тому, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій не викликає сумніву і підтверджується позитивними 

результатами виробничого впровадження.  

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертант в 

процесі виконання роботи вперше дослідила і виділила нові джерела світової 

колекції різного еколого-географічного походження за стійкістю до 



вилягання, які поєднують цю властивість з іншими селекційно-цінними 

ознаками і це стало основою для створення вихідного селекційного 

матеріалу. Виявлено характер успадкування морфологічних показників 

стійкості до вилягання і продуктивності при внутрішньовидовій та 

міжвидовій гібридизації пшениці твердої ярої. 

Методом гібридізації створено новий селекційний матеріал з 

комплексом ознак – носіїв стійкості стебла до вилягання, які поєднують 

стійкість і  високу продуктивність, та створений новий сорт МІП Райдужна, 

який проходить державне сортовипробування. 

Дослідження проведені на належному методичному рівні з 

дотриманням методики дослідної справи, тому достовірність результатів не 

викликає сумніву. 

 

Практичне значення одержаних результатів 

У процесі виконаної наукової роботи забезпечено підвищення 

ефективності селекції пшениці ярої і виділені джерела стійкості до 

вилягання: Леукурум 10-28, Діана, Чадо, Гордеіформе 10-17, Харківська 19, 

Мелянопус 10-02 (UKR), Кустанайская 28, Нурлы, Бошак (KAZ), 

Безенчукский янтарь, Омская степная (RUS), Neodur, Olga, Multidur (FRA), 

Belladur (AUT), 111 MUSK 7, 30 GHAZ 1, 143 KIRKI 9 (MEX) та ін., що 

поєднують дану властивість з іншими селекційно-цінними ознаками.  

Створено новий селекційний матеріал, який використовується у 

селекційних програмах лабораторії селекції пшениці ярої Миронівського 

інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН України. Створено та передано 

на Державне сортовипробування новий сорт пшениці твердої ярої МІП 

Райдужна, який характеризується низькорослістю, стійкістю до вилягання та 

високим потенціалом продуктивності. 

 

Зміст і завершеність 

Експериментальні дослідження виконано в лабораторії селекції 

пшениці ярої Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН 

України у рамках наукової теми згідно ПНД № 11 „Зернові культури” 

зокрема у 2011-2015 рр. 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 в центральному 

Лісостепу України за адаптивністю перевищуватимуть зарубіжні аналоги та 

національні стандарти” (№ державної реєстрації 0111U002738) та ПНД         

№ 09 „Генетичні ресурси рослин”, зокрема у 2011-2015 рр., 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). 

Результати досліджень, основні положення і висновки дисертації 



заслухано і обговорено на Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених „Селекція і насінництво в умовах сучасного 

зерновиробництва” (Миронівка, 2013 р.), ІІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

„Техногенно-екологічна безпека України: Стан та перспективи розвитку” 

(Ірпінь, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених і спеціалістів присвяченій 100-річчю від дня народження видатного 

вченого Вадима Петровича Васильєва „Стан та перспективи розвитку захисту 

рослин” (Київ, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених „Досягнення генетики, селекції і рослинництва для 

підвищення ефективності зерновиробництва” (Миронівка, 2014 р.), Науково-

практичній конференції молодих учених і спеціалістів „Новітні технології 

для конкурентоспроможного аграрного виробництва” (Чабани, 2014 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених „Селекція, 

генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур” 

(Миронівка, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

„Результаты исследований по полевым культурам в Республике Молдова” 

(Молдова, 2015 р.). 

Федоренко Марини Вікторівни досконало вивчила стан проблеми, за 

якою виконувала роботу, і змістовно, науково обґрунтовано висвітлила її у 

першому розділі. Це дало можливість обґрунтувати напрям 

експериментальних досліджень. 

У роботі в другому розділі дається грунтово-кліматична характеристика 

регіону, детально описано метеорологічні умови років проведення 

досліджень, досконало складена програма, методи і методика виконання 

польових і лабораторних досліджень. Особливий ефект в дисертаційній 

роботі надає оцінка гібридного та колекційного матеріалу за селекційними 

індексами та визначення ступеня домінантності (hр), гетерозисного ефекту у 

F1, коефіцієнта успадковуваності ознак в широкому (Н
2
) і вузькому розумінні 

(h
2
),ступеня (Тс) і частоти (Тч) позитивної трансгресії.  

      У третьому розділі розкрито питання вивчення господарсько-

біологічних особливостей колекційних зразків пшениці твердої ярої за 

основними селекційно цінними ознаками і перш за все за висотою рослин та 

стійкістю до вилягання. На підставі вивчення 110 колекційних зразків 

пшениці твердої ярої за період 2012-2014 рр. зроблений головний висновок, 

що поряд зі зниженням висоти рослин у пшениці твердої ярої зменшується 

врожайність, але при цьому зростає стійкість до вилягання. Вивчення 

морфологічних показників стійкості до вилягання у колекційних зразків 

показало, що стійкість до вилягання вища в тих випадках, якщо менша 

довжина двох верхніх міжвузлів. У пшениці твердої ярої проаналізовано 

кореляційну залежність стійкості до вилягання з основними господарсько-

цінними ознаками та встановлено як позитивні, так і негативні кореляції. 

Одержані дані свідчать, що між досліджуваними ознаками (довжина колоса, 

кількість колосків у колосі, кількість зерен з колоса, маса зерна з колоса, 

маса 1000 зерен) існує слабкий, помірний, середній та сильний кореляційний 



зв'язок, що свідчить про можливість отримання високопродуктивних форм 

стійких до вилягання. 

Як побажання, по третьому розділу, ми вважаємо, що в дослідженнях 

великої кількості структурних ознак, для зручності обробки і аналізу 

матеріалу, на наш погляд, необхідно було б ввести скорочення і в поясненні 

кореляційних зв’язків  Ви не акцентуєте увагу, які це кореляції генетичні чи 

фенотипові. 

У четвертому розділі дисертант наводить переконливу інформацію про 

використання індексів у селекції пшениці твердої ярої. Автором доведено, 

що важливими у селекції є селекційні індекси такі, що мають достовірний 

кореляційний зв’язок з показником урожайності. Досліджено, що більш 

достовірним був селекційний індекс-FSI– фіно-скандинавський (r=0,70±0,06), 

що характеризувався сильним кореляційним зв’язком з урожайністю. Решта 

досліджених індексів: МІ (r = 0,41±0,08), БІ (r = 0,39±0,09), ІГ (r = 0,41±0,08), 

ІС (r = 0,39±0,09), ІР(r = 0,56±0,08), РІ (r = 0,51±0,08) мали помірний та 

середній кореляційний зв'язок з урожайністю.  

      На наш погляд доречно було б навести в цьому розділі інформацію про 

класичні селекційні індекси такі, як збиральний (НІ), мікророзподілів (Міс), 

атрагуючої здатності (АІ) і показати рівень їх генетичних зв’язків з 

урожайністю з одиниці площі і рівень генетичної і фенотипової  варіанси. 

У п’ятому розділі дисертант наводить результати досліджень 

особливостей прояву господарсько-цінних ознак гібридного матеріалу 

першого покоління пшениці твердої ярої та визначення типів успадкування. 

За результатами досліджень виділені внутрішньовидові та міжвидові гібриди 

F1 з міцною соломиною на злам: Харківська 27 х Neodur, Саратовская 

золотистая х Neodur, Спадщина х Лінія 10-01, Чадо х Мелянопус 10-02, 

Мелянопус 10-02 х Славута, Елегія миронівська х Жізель, Струна 

миронівська х Чадо та ін., що характеризуються високою стійкістю до 

вилягання.  

        У шостому розділі дисертант наводить результати досліджень  за 

трансгресивною мінливістю селекційно-цінних ознак у популяціях F2  та 

показники стійкості до вилягання у гібридних популяціях. Автор доводить, 

що для подальших селекційних досліджень за стійкістю до вилягання 

становитимуть практичний інтерес внутрішньовидові гібридні популяції, які 

проявили позитивні трансгресії за міцністю соломини на злам та негативні за 

довжиною другого міжвузля і висотою рослин. 

Дисертантом, як практичний вихід роботи, наведені характеристики 

отриманого нового вихідного матеріалу та  перспективна лінія Мелянопус 

10-02(Валенціале99-10/Ізольда), яка характеризувалась низькорослістю, 

стійкістю до вилягання, стійкістю проти ураження борошнистою росою, 

бурою листковою іржею, твердою сажкою та високим потенціалом 

продуктивності. Вона випробовувалась в конкурсному сортовипробуванні і 

підготовлена для передачі на Державне сортовипробування під назвою МІП 

Райдужна. 

  



Публікації 

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць, 

серед яких 4 статті у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному фаховому 

виданні та 7 тез у збірниках наукових конференцій, в яких висвітлені основні 

положення дисертації, це свідчить про повне розкриття теми дисертації та 

висвітлення важливого питання підвищення ефективності селекції пшениці 

ярої на стійкість до вилягання. Автореферат відповідає змістові дисертації. 

 

 

Зауваження 

       Оцінюючи позитивно дисертаційну роботу Федоренко Марини 

Вікторівни необхідно звернути увагу на деякі недоліки. 

         1. Вважаю, що в дослідженнях великої кількості структурних ознак, 

для зручності обробки і аналізу матеріалу, необхідно було б ввести 

скорочення – наприклад маса 1000 зерен-МТЗ; довжина колоса-ДК і т. д.  

         2. На стор. 49 не зрозуміло, як Ви структурнй аналіз проводили за 

середньою вибіркою 25 рослин? В аналіз Ви залучали інформацію за всією 

рослиною, чи брали тільки з рослини головне стебло з колосом?  

3. В поясненні кореляційних зв’язків  Ви не акцентуєте увагу, які це 

кореляції генетичні чи фенотипові? 

          4.  В табл. 5.1; 5.3; 5.5; 5.7 (внутрішньовидові та міжвидові гібриди F1) 

не наводиться інформація скільки рослин F1 підлягало аналізу по кожній 

комбінації схрещування. 

           5. Ви дослідили  велику кількість селекційних індексів, навели рівень 

їх формування і мінливість у колекційних зразків та гібридів, але чітко не 

виділили індекс по якому можно проводити одночасно добори на стійкість 

до вилягання і на потенціал продуктивності. 

           6. Безумовно, ступень прояву успадкування багатьох досліджуваних 

ознак була б більш достовірною та інформаційною при застосуванні 

реципроктних схрещувань. 

             7. У висновках  пунктом 11 надана інформація про те, що в процесі 

досліджень виділена лінія Мелянопус 10-02. Не зрозуміле походження цієї, 

як Ви пишете, лінії? Яке покоління цієї, мабуть константної, вирівняної за 

морфологічними ознаками, селекційної лінії? 

            8.У рекомендаціях для селекційної практики Ви пропонуєте 

використовувати в селекції твердої ярої пшениці створений вихідний 

матеріал. Не зрозуміло чи це сорти, чи селекційні лінії, чи комбінації 

схрещування? 

             9. Багато зустрічається невдалих виразів (стор.84; 89; 94 ). Так, стор. 

89 «Вони поєднують кореляцію ознаки продуктивності та стійкості до 

вилягання», стор. 94 Ви пишете – «Це свідчить на користь селекційних 

індексів і т.д.», є помилки (стор. 10; 13; 20; 32; 33; 37; 49; 68; 69).  



 


