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Відгук 
 

офіційного опонента на дисертацію Федоренко Марини Вікторівни «Селекція 

пшениці твердої ярої на стійкість до вилягання та продуктивність рослин для 

умов Лісостепу України» подану для захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук із спеціальності 06.01.05 - селекція і 

насінництво 

 

Актуальність теми. Використання різноманітного генетичного вихідного 

матеріалу для селекції пшениці твердої ярої із дослідженням морфологічних 

ознак стебла та залучення нових джерел продуктивності сприяє створенню 

сортів нового покоління цієї культури. 

У зв’язку з цим актуальним є вирішення завдання, яке полягає у виділенні 

джерел стійкості до вилягання які забезпечують високу урожайність і 

стабілізацію виробництва зерна для умов Лісостепу України. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

за темою дисертаційної роботи виконано відповідно до тематичних планів 

лабораторії селекції ярої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В.М. 

Ремесла НААН України, згідно програм наукових досліджень №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 у 

Центральному Лісостепу України за адаптивністю перевищуватимуть 

зарубіжні аналоги та національні стандарти» (№ державної реєстрації 

0111U002738), а також згідно програм наукових досліджень №9 «Генетичні 

ресурси рослин» зокрема у 2011-2015 рр. за завданням 09.01.01.05.Ф. «Науково 

обґрунтувати та провести продукцію 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). 

Наукова новизна одержаних результатів. Полягає у поглибленні 

наукових уявлень про особливості прояву висоти рослин колекційних зразків 
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пшениці твердої ярої з іншими господарсько-цінними ознаками, що 

обумовлюють рівень продуктивності рослин; у виділені нових джерел 

стійкості до вилягання, які поєднують цю властивість з іншими селекційно-

цінними ознаками; у створенні нового вихідного матеріалу з комплексом ознак 

– носіїв стійкості стебла до вилягання, які в гібридних комбінаціях 

забезпечують належний прояв цих ознак, а також формують високу 

продуктивність гібридів; та у створенні нового сорту Райдужна, що проходить 

державне сортовипробування. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 196 сторінках 

комп’ютерного набору, складається із вступу, 6 розділів, висновків, 

рекомендацій для селекційної практики, списку використаної літератури, який 

нараховує 286 джерел, із них 55 – латиницею. Робота містить 67 таблиць, 10 

рисунків та 19 додатків. 

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи. У вступі обґрунтовано 

актуальність, сформульовано мету та завдання досліджень, наукову новизну. 

За мету досліджень дисертантка поставила рішення значних теоретичних і 

практичних задач по створенню вихідного матеріалу пшениці твердої ярої з 

високою продуктивністю  до вилягання для умов Лісостепу України, які 

спрямовані на встановлення особливостей формоутворюючого процесу у 

гібридів пшениці твердої ярої. 

Стосовно мети, завдання, об’єкта і предмета досліджень,  наукової 

новизни зауважень немає. Вони відповідають усім вимогам, які ставляться 

перед кандидатською дисертацією.  

У першому розділі «Оцінка пшениці твердої ярої за комплексом 

господарсько-цінних ознак (огляд літератури)» дисертантка дає ґрунтовний 

огляд літератури про стан і напрям селекції пшениці твердої ярої. В ньому 

проаналізовані основні питання теорії і методи створення стійких до вилягання 

та продуктивних сортів з розширення генофонду культури, уже з цього розділу 

можна зробити висновок про високий рівень дисертантки, яка добре знайома зі 

станом науки в своїй галузі. 
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У другому розділі «Умови, матеріал і методика проведення досліджень» 

дисертації викладені методика і умови проведення досліджень. Вихідний 

матеріал, як і загальна методика вибрані вдало, це дало змогу отримати 

переконливі результати і зробити обґрунтовані висновки. Методика 

проведення польових дослідів загально прийнята для селекційного процесу 

пшениці твердої ярої і не викликає ніяких заперечень. 

У третьому розділі «Господарсько-біологічні особливості колекційних 

зразків пшениці твердої ярої за основними селекційно цінними ознаками» 

надані результати досліджень колекційних зразків пшениці твердої ярої, з яких 

виділено середньорослі, низькорослі та карликові, які характеризуються 

високим рівнем врожайності та стійкістю до вилягання. Обґрунтовано що 

поряд із зниженням висоти рослин, зменшується врожайність, але при цьому 

зростає стійкість до вилягання, тому при селекції на короткостебельність і 

стійкість до вилягання цінними є ті зразки, які мають її генетичну 

обумовленість, стійкість до вилягання і успадковують позитивні ознаки. В 

якості батьківських компонентів для схрещувань з високим потенціалом 

продуктивності та стійкості до вилягання виділено джерела: за довжиною 

колосу, кількістю колосків у колосі, кількістю зерен з колосу, масою зерна з 

колосу, масою 1000 зерен. Виділені зразки, які виявилися стійкими до 

вилягання та до ураження кореневими гнилями, які рекомендовано залучати 

для  гібридизації на підвищення імунітету. 

У четвертому розділі «Селекційні індекси та їх мінливість у колекційних 

зразків пшениці твердої ярої» встановлено практичну користь селекційних 

індексів як інформаційних показників. За комплексом селекційних індексів 

виділено три зразки з України, один з Канади, п’ять із Мексики, по одному із 

Австрії та Сполучених штатів Америки, які мали оптимальне співвідношення 

між елементами структури урожаю та ознаками стійкості до вилягання. 

Найбільш ефективним у роботі виявився FSI фіно-скандинавський індекс, який 

характеризується сильним кореляційним зв’язком з урожайністю: МІ 

мексиканський індекс, БІ білоцерківський індекс, ІГ індекс Гальченко, ІС 
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індекс Секо, ІР індекс перспективності, РІ полтавський індекс, мали помірний 

та середній кореляційний зв'язок з урожайністю. 

У п’ятому розділі «Особливості прояву господарсько цінних ознак 

гібридного матеріалу першого покоління пшениці твердої ярої» встановлено 

характер успадкування елементів структури урожаю гібридів першого 

покоління пшениці твердої ярої. Встановлено значне варіювання показника 

наддомінування (hp) залежно від ознаки та комбінації схрещування, від 

позитивного наддомінування (hp >+1) до депресії (hp<-1). Тип успадкування 

ознак у гібридів F1 надає інформацію про характер їх генетичного контролю і 

дозволяє орієнтовано спрогнозувати ефективність наступних доборів. Виділені 

внутрішньовидові та міжвидові гібриди F1 з міцною соломиною на злам, які 

характеризуються високою стійкістю до вилягання. Практичний значення 

мають також гібриди з укороченим другим міжвузлям, що у свою чергу веде 

до зниження висоти рослин. Виділені внутрішньовидові та міжвидові гібриди 

F1 пшениці твердої ярої, які проявили позитивне наддомінування та 

домінування за елементами структури урожаю, що найбільш цінні у 

селекційній практиці. 

У шостому розділі «Трансгресивна мінливість за селекційно цінними 

ознаками у популяцій F2» визначені особливості прояву позитивних 

трансгресій за міцністю соломини на злам, елементами структури урожаю та 

негативних за довжиною другого міжвузля і висотою рослин. Створено новий 

селекційний матеріал пшениці твердої ярої, виділено лінію Мелянопус 10-02, 

яка передана на Державне сортовипробування як новий сорт пшениці твердої 

ярої Райдужна. 

Слід відмітити, що представлена робота свідчить, що Федоренко Марина 

Вікторівна підготовлена співробітниця і здатна впевнено вирішувати проблеми 

практичної селекції. 

Висновки. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення наукового завдання, що полягає у виділенні нових джерел стійкості 

до вилягання пшениці твердої ярої, які поєднували цю властивість з іншими 
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селекційно-цінними ознаками. Досліджено характер успадкування основних 

елементів структури стебла у гібридів F1, ступінь і частоту трансгресії у 

гібридних комбінаціях F2 та створено новий вихідний матеріал за комплексом 

господарсько цінних ознак – носіїв стійкості до вилягання стебла, які в 

гібридних комбінаціях забезпечували належний їх прояв, а також 

забезпечували високу продуктивність гібридів. За матеріалами дисертації 

опубліковано у 12 наукових праць, в тому числі 9 у фахових виданнях. 

Зауваження і недоліки. 

1. В тексті посилання на Тетерятченко К.Г., Ільїнську-Цитилович М.А., 

Проскурніна М.В., а за списком під номером 27 вказані  іноземні автори. 

2. В підсумку літературних джерел авторка вказує, що проблема за виляганням 

стійкості потребує негального, замість нагального вирішення, а не вказує 

переважно якими методами? 

3. В другому, третьому, четвертому, п’ятому, шостому розділах наведені 

посилання на інших авторів, які було б доцільно перенести в перший розділ. 

4. Не вказано систему схрещування, які: прості, прямі, зворотні, чи інші? 

Скільки отримано гібридів? 

5. Перший висновок до розділу 2 – загальновідомий. 

6. Розподіл колекційних зразків наводиться за країнами походження, а як вони 

розподіляються за різновидами? 

7. В підрозділі 3.2 вказується, що із зниженням висоти зменшується 

врожайність, зростає стійкість до вилягання і цінними є зразки з генетичною 

обумовленістю короткостебловістю, а якщо це пов’язати з тривалістю 

вегетаційного періоду? 

8. В таблиці 3.15 наводяться зразки як джерела, а можливо це лише зразки які 

мають ці ознаки? 

9. Не зовсім логічна наявність підрозділу 3.5. «Стійкість колекційних зразків 

пшениці твердої ярої проти ураження кореневими гнилями» це відсутнє в меті 

та завданнях. 

10. Як селекційні індекси допомогли в плануванні комбінацій схрещування? 
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