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Актуальність теми і отриманих результатів.  
Серед основних світових виробників зерна кукурудзи Україна займає третю позицію за 

урожайністю зерна, поступаючись тільки Сполученим Штатам та Аргентині. За урожайністю 

зерна Україна в 2018 році випередила навіть країни Євросоюзу. У 2019 році теж очікуємо 

валового збору зерна кукурудзи понад 35 млн. тонн. Завдяки впровадженню інноваційних 

гібридів Україна ввійшла в шістку основних виробників зерна кукурудзи у світі та в п’ятірку 

експортерів. Стрімкі темпи росту виробництва кукурудзи обумовлені надзвичайно високій 

позитивній реакції на генетичні зрушення та технологічні розробки. Селекціонерами України 

створені гібриди кукурудзи з певним рівнем адаптованості до конкретних агроекологічних зон 

та технологій. Впровадження гібридів нового покоління дало можливість підвищити 

урожайність зерна за останні десятиліття з 2,62 т/га до 7,80 т/га.  

Фундаментальним напрямом підвищення врожайності кукурудзи є впровадження гібридів 

інтенсивного типу з низькою збиральною вологістю зерна, адаптованістю до північних та 

південних агроекологічних зон України, що надає можливість поширити ареал їх використання.  

Генетична різноманітність вихідного матеріалу є основою для досягнення успіху в усіх 

селекційних програмах з кукурудзи, які засновані на виявленні і використанні гетерозисних 

груп та їх моделей. Проблеми щодо підвищення стійкості гібридів кукурудзи до абіотичних 

чинників селекційним шляхом обумовлені недостатнім рівнем теоретичного обґрунтування та 

розробки нових методичних підходів гетерозисної селекції кукурудзи на стійкість до 

екстремальних факторів з яких головними є посуха та висока температура повітря.  

Використання класичних гетерозисних плазм в селекції кукурудзи є найбільш 

інформативним загальновизнаним способом прискореного створення гібридів з прогнозованим 

рівнем гетерозису. Проте, цей спосіб використовується у світовій селекційній практиці вже 

багато десятиліть, і за цей термін створено значну кількість нових генотипів, що поєднують 

різні зародкові плазми і унеможливлюють чітку їх ідентифікацію за походженням. Саме тому 

проведення доборів з гібридів, що мають високий конкурсний гетерозис дає можливість вийти 

на новий рівень гетерозисної селекції з використанням Змішаних зародкових плазм. 

Актуальність теми і отриманих результатів полягає також в необхідності посилення 

напряму досліджень з теоретичного обґрунтування, розробок та удосконалення методичних 

підходів гетерозисної селекції кукурудзи на посухостійкість та жаростійкість, розробки моделі 

конкурентоздатних гібридів кукурудзи з підвищеним рівнем адаптивності. І в цьому напрямі, 

головним важелем вирішення цієї важливої проблеми є теоретичне обґрунтування та створення 

нового покоління скоростиглих гібридів, які за загально біологічними властивостями мають 

більшу стійкість до стресових чинників – посухи, високої температури повітря, обмеженої 

кількості ефективних температур. 

Впровадження методів оцінки та добору нового оригінального вихідного матеріалу, які 

базуються на теоретичних і методичних основах, пов’язаних з розробкою системи оцінок 

селекційного матеріалу та його добору на стійкість до абіотичних чинників, є дієвим важелем 

підвищення ефективності селекційної роботи. Вирішенню цих питань і була присвячена робота 

Гайдаш Олександра Леонідовича. 

Дисертаційна робота Гайдаш Олександра Леонідовича є завершеною науковою працею, 

яку він виконав особисто в Державній установі Інститут зернових культур НААН впродовж 

2011-2015 рр. Робота є складовою частиною досліджень відділу селекції і насінництва зернових 

культур ДУ Інститут зернових культур НААН, пов’язаних зі створенням нового вихідного 

матеріалу і на його базі – високоврожайних гібридів кукурудзи. Вона виконана згідно з 

Державною комплексною науково-технічною програмою «Зернові культури» за завданням 

(номер Державної реєстрації 0111U004696) «Дослідити генетичні, фізіологічні, біохімічні 

аспекти стійкості вихідного матеріалу кукурудзи до стресових факторів розвитку і на його 

основі з використанням новітніх селекційних і біотехнологічних методів створити моделі 



гібридів, адаптованих до умов різних регіонів України, з підвищеними врожайними та якісними 

показниками продукції для використання в харчовій, фуражній, переробній та медичній галузях 

виробництва». Виконання дисертаційної роботи за цими фундаментальними завданнями 

підтверджує актуальність роботи. 

Метою досліджень було створення і добір самозапилених ліній Змішаної геноплазми, з 

високою комбінаційною здатністю та широким адаптивним потенціалом, на базі спеціальних 

гібридів, отриманих від схрещування кращих, за основними господарсько-цінними ознаками, 

елітних ліній різних генетичних плазм, а також формування нових гетерозисних моделей 

скоростиглих гібридів кукурудзи. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені ряд завдань, що були успішно 

виконані і викладені у дисертаційній роботі. 

Наукова новизна. У представленій роботі вперше в Україні створено скоростиглі 

самозапилені лінії Змішаної геноплазми, адаптовані до умов степової зони України, виявлено 

особливості прояву селекційних ознак у самозапилених сімей S4…S6 залежно від умов років 

досліджень і генотипу вихідного матеріалу. Виділено ряд скоростиглих зразків з високою 

комбінаційною здатністю відносно врожайності зерна та низької стосовно його збиральної 

вологості. Визначено кращі гетерозисні моделі для створення конкурентоздатних скоростиглих 

гібридів. Удосконалено систему оцінок при доборі за основними господарсько-цінними 

ознаками ліній Змішаної плазми протягом періоду їх гомозиготизації та створення комерційних 

гібридів. Удосконалені методичні підходи щодо синтезу нового вихідного матеріалу Змішаної 

зародкової плазми з комплексом цінних для селекції ознак: комбінаційна здатність, адаптивний 

потенціал, висока стійкість до несприятливих абіотичних чинників (посуха, жара, збудники 

хвороб та шкідники). 

Практичне значення отриманих наукових результатів надзвичайно повне, що вказує 

на перспективний напрям досліджень та наукові здібності дисертанта.  

Створено 12 скоростиглих ліній Змішаної зародкової плазми з високими ефектами ЗКЗ 

відносно врожайності зерна. На їх основі отримано гібридні комбінації, які відзначалися 

поєднанням скоростиглості, високої та стабільної врожайності і низької збиральної вологості 

зерна. За участі автора створено: ранньостиглі – ДН Меотида, ДН Нур, ДН Патріот; 

середньоранні – ДН Астра, ДН Арго, ДН Відрада, ДН Віта, ДН Корунд, ДН Рубін, ДН Славиця; 

середньостиглі – ДН Веста, ДН Росток; середньопізні – ДН Софія, ДН Олена, ДН Рава, які 

занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Дисертант 

є співавтором семи батьківських компонентів зареєстрованих гібридів: ДК2064М, 

ДК2064СВЗМ, ДК2831СВ, ДК2855СВЗМ, ДК4315СВ, Крос285М, Крос461М. Кваліфікаційну 

експертизу в державному сортовипробуванні проходять 11 гібридів в т. ч. 5 ранньостиглих, 1 

середньоранній, 2 середньостиглих і 3 середньопізніх. Зазначені гібриди випробувались за умов 

зрошення і показали високу перспективність урожайністю 12-16 т/га.  

Особистий внесок здобувача. Дисертантом узагальнено наукові дослідження 

вітчизняних та зарубіжних вчених, сформульовано висновки і рекомендації для селекційної 

практики. Частка участі дисертанта у підготовлених та опублікованих наукових працях, 

надрукованих у співавторстві, складає 40-50 % і включає виконання експериментальних 

досліджень та інтерпретацію їх результатів. Авторство у створенні вже зареєстрованих 

п’ятнадцяти гібридів кукурудзи – 5 %, семи батьківських компонентів – 20 %. 

 Ступінь обґрунтованості 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 обґрунтовано, систематизовано, статистично 

оброблено. Описання, аналіз та узагальнення експериментального матеріалу виконано з 

урахуванням наявної наукової інформації. Дисертація виконана за продуманим планом з 

використанням сучасних селекційно-генетичних методів досліджень. Усі розділи дисертації є 

повними, закінченими, з обґрунтованими 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 сучасних і новітніх методик.  



Автор  володіє методикою проведення дослідів, проаналізував експериментальні дані, 

провів велику експериментальну роботу з використанням сучасних способів оцінки 

селекційного матеріалу. 

Ступінь впровадження результатів роботи на момент її захисту достатній. Створені 

гібриди кукурудзи з підвищеним рівнем адаптивності та стійкості до шкідливих організмів, що 

занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, щорічно 

вирощуються на десятках тисяч гектарів і щорічно розширюються.  

Рекомендації щодо використання результатів досліджень. Наукові результати роботи 

рекомендується використовувати в селекційному процесі при створенні гібридів кукурудзи з 

використанням добору найбільш перспективного селекційного матеріалу кукурудзи з 

підвищеним рівнем адаптивності та стійкістю до біотичних чинників. Створені гібриди та 

батьківські лінії необхідно використовувати у виробництві. 

Обсяг і повнота опублікованих матеріалів досліджень. За матеріалами дисертації 

опубліковано 13 наукових праць, з яких 4 – у фахових виданнях України, 1 – у фаховому 

виданні України цитованому в Web of Science та 7 тез – у збірниках наукових конференцій, 

отримано п'ятнадцять авторських свідоцтв на гібриди кукурудзи та сім на батьківські 

компоненти. 

Матеріали дисертації достатньо апробовані на наукових конференціях, з’їздах, 

симпозіумах. 

Оцінка мови і стилю дисертації. Дисертацію написано державною мовою, 

аргументовано, логічно, доступно для читання. 

 Автореферат дисертації відображає в стислому вигляді зміст дисертації, результати 

дослідів, висновки і практичні рекомендації. 

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

запитань, на яких необхідно зупинитись. 

У Вступі аргументовано подано аналіз стану сучасних досліджень, актуальність та 

новизну. В практичному значенні показано, що завдяки використанню новостворених Змішаних 

зародкових плазм  створено  нові гібриди, які впровадженні у виробництво. 

Дискусійні положення та зауваження щодо розділу:  

- В методах досліджень, як метод, зазначена «кумулятивна селекція». Що якраз малось 

на увазі? 

- Робота пройшла апробацію на багатьох наукових конференціях та конкурсах. 

Достатньо було б вказати тільки основні. 

- У дисертації наводити структуру дисертації недоцільно. 

 

Розділ 1. У першому розділі досить детально подано огляд літератури з питань  методів 

селекції в зв’язку вимогами сучасного землеробства та збільшенням стресових факторів 

середовища. Проаналізовано ряд методичних і технологічних проблем оцінки генетичної і 

селекційної цінності за системними властивостями. Розглянуто основні методи оцінки 

самозапилених ліній кукурудзи, як вихідного матеріалу для створення скоростиглих 

високопродуктивних гібридів. За результатами дослідження встановлено, що питання 

скоростиглості є актуальним, особливо в умовах Степу України. На основі проведеного аналізу 

наукових джерел, встановлено необхідність створення, вивчення та добору скоростиглих 

самозапилених ліній кукурудзи, синтезованих на базі Змішаної зародкової плазми. 

Обґрунтовано необхідність досліджень у цьому напрямі.  

Опрацьовано 323 літературних джерела, з яких – 53 іноземних. Більшість публікацій у 

сучасних провідних наукових виданнях, що підкреслює високий рівень досліджень автора 

дисертації. Показано, що в Україні дослідження такого напряму є новими і перспективними.  

Дискусійні положення та зауваження щодо розділу:  

- За посилання на електронні джерела бажано вказувати автора та видання. За 

посилання на монографії та підручники бажано було б вказувати сторінки. 

 

 

Розділ 2. У другому розділі в повному обсязі представлено умови досліджень, матеріали 

та методику. 



Дискусійні положення та зауваження щодо розділу:  

- На стор. 59 наводиться кількість опадів за період вегетації. Бажано вказувати 

кількість опадів за весь рік, адже кукурудза, особливо ранні гібриди використовують 

і осіннє-зимові запаси вологи. 

 

Розділ 3. За результатами досліджень третього розділу «Добір самозапилених сімей 

Змішаної зародкової плазми різних генерацій інбридингу за господарсько-цінними ознаками» 

наведена оцінка вихідних ліній за селекційними ознаками. Відібрані 11 елітних ліній (ДК209, 

ДК219, ДК221, ДК233, ДК265, ДК265-5, ДК281 ДК285, ДК314, ДК412, ДК951), які створені в 

результаті 7 генерацій самозапилення гібридів закордонної селекції, батьківські компоненти 

яких відносяться до геноплазм Iodent та ВSSS. Основними критеріями добору стали ознаки 

«тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % качанів», «продуктивність рослин», «вологість зерна 

при збиранні», «загальна комбінаційна здатність за врожайністю зерна», «висота рослин», 

«висота прикріплення качана». Проведено добір селекційного матеріалу за морфо-біологічними 

ознаками в різних генераціях самозапилення. За результатами проведених випробувань, після 

попередньої оцінки за фенотипом та комплексом цінних селекційних ознак сформовано робочу 

колекцію самозапилених сімей, які характеризувалися стійкістю до вилягання, толерантністю 

до основних хвороб і шкідників, скоростиглістю і прискореною вологовіддачею при дозріванні 

та максимально відповідали вимогам даної програми. Оцінено вплив генотипу вихідного 

матеріалу на результативність добору нових гомозиготних ліній. Виділено 3 вихідні лінії на базі 

яких отримана максимальна кількість цінних інбредних ліній.  

Дискусійні положення та зауваження щодо розділу:  

- Основна увага в розділі 3.1, 3.2.1 для характеристики групи стиглості гібриду 

надається показнику «сходи-цвітіння 50 % качанів». Проте, відомо, що цвітіння 

качанів у жорстких посушливих умовах може значно затримуватись відносно 

цвітіння волоті. Дихогамія квітування чоловічих та жіночих суцвіть переважно 

носить ознаки протерандрії. Тому, розрив у цвітінні волотей і качанів в межах 

одного генотипу може слугувати показником посухостійкості. Можливо, доцільно 

було б визначати і показник «сходи-цвітіння волоті» та коефіцієнт дихогамії. 

- Була проаналізована реакція новостворених ліній на С-тип ЦЧС. А чому не 

аналізували реакцію на М-тип? 

 

Розділ 4. Проведена оцінка комбінаційної здатності самозапилених сімей за 

врожайністю та збиральною вологістю зерна. Загальну комбінаційну здатність (ЗКЗ) за 

врожайністю зерна самозапилених сімей визначали за результатом випробування тесткросів, які 

було розподілено на три умовні класи. Показано значну мінливість оцінок ефектів ЗКЗ серед 

самозапилених сімей S4-S6 за ознакою «урожайність зерна» залежно від умов року. Залучення в 

подальшу селекційну роботу ліній з високими ЗКЗ незалежно від умов року дало можливість 

отримати гібриди з високим потенціалом урожайності як в посушливі, так і в сприятливі за 

вологозабезпеченістю роки.  

Дискусійні положення та зауваження щодо розділу:  

- Зроблено висновок, що висока комбінаційна здатність та висока урожайність 

гібридів незалежно від умов року – чи не є це порушенням напряму створення 

гібридів зі специфічною адаптивністю до певних агроекологічних умов? 

- Створені та протестовані лінії з низькою вологістю зерна. Чи всі вони належать до 

однієї групи ФАО? 

 

Розділ 5. В розділі «Адаптивна здатність нових гібридів кукурудзи» визначено 

тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % качанів тесткросів самозапилених сімей S4-S6. За 

результатами досліджень тесткросів самозапилених сімей S4-S6 встановлено середньо-

популяційне значення періоду сходи – цвітіння 50 % качанів тест кросів. Варіювало більшою 

мірою складалось під впливом погодних умов, що складались в рік дослідження, ніж від 

комбінації та покоління інцухту, а середня тривалість цього періоду у тесткросів знаходилась 

на рівні середньораннього гібрида-стандарту Оржиця 237 МВ. За результатами досліджень 

виділено низку кращих тестерних гібридів. Серед 15 топових гібридів 7 створені за 

гетерозисною     моделлю  –  (Mix × Mix),    серед     моделей      ((Lancaster × Lacoune) × Mix),  




