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Актуальність теми 

Ячмінь (Hordeum vulgare L.) – одна з найдавніших і найбільш 

поширених культур у світовому сільськогосподарському виробництві. 

Незважаючи на зменшення останніми роками посівних площ ячменю в 

Україні, збіжжя цієї культури є вагомим внеском у продовольчу безпеку та 

експортний потенціал держави. Враховуючи кон’юнктуру ринку і пов’язану з 

нею структуру посівних площ, збільшення валового виробництва зерна у 

перспективі має відбуватися не за рахунок розширення посівних площ, а 

завдяки підвищенню рівня врожайності, яка в середньому за 2014–2018 рр. 

становила: ячменю озимого – 3,32 т/га, ячменю ярого – 2,99 т/га.  

Наріжним каменем у вирішенні загального для спеціалістів різних 

галузей сільського господарства завдання щодо підвищення та стабілізації 

виробництва зерна ячменю є селекційно-генетичне поліпшення культури. 

Вагомий внесок у розвиток теорії і практики селекції ячменю в Україні у 

різні роки зробили такі вчені, як П. Х. Гаркавий, А. А. Лінчевський,  

Т. І. Дмитрієва, В. Т. Манзюк, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько,  

В. С. Губернатор, М. О. Сардак, І. А. Шубенко, В. В. Ващенко,  

Н. Г. Аврамчук, В. О. Дорощук, О. І. Рибалка. 

Попри значні успіхи вітчизняної селекції не втрачає актуальності 

необхідність подальшої розробки її еколого-генетичних основ і виведення 

сортів ячменю різних типів розвитку, що поєднують високий потенціал 

врожайності та її стабільність у мінливих умовах середовища. Реалізація 

цього завдання можлива лише за розробки і впровадження в селекційний 

процес системного підходу, що полягає у визначенні найбільш лімітуючих у 

певних екологічних умовах абіотичних та біотичних чинників; в інтродукції, 

формуванні та залученні до селекційного процесу нового генетичного 

різноманіття; комбінуванні в генотипі максимальної кількості необхідних 

ознак і властивостей; оптимізації ефективних підходів щодо оцінки і добору 

селекційного матеріалу та всебічного випробування константних ліній за 

продуктивністю і адаптивністю. Розв’язання цієї важливої комплексної 

наукової проблеми визначає актуальність досліджень за темою дисертації. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій 

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та практично 

розв’язано важливу наукову проблему з розробки еколого-генетичних основ 

адаптивної селекції ячменю озимого і ярого в умовах центральної частини 

Лісостепу України. 



Обґрунтування і достовірність одержаних наукових результатів, 

висновків підтверджуються високим методичним рівнем проведених 

досліджень і статистично підтвердженими відмінностями у варіантах 

експериментальних даних, на основі яких сформульовано достовірні наукові 

положення, висновки і рекомендації. 

Метою досліджень опонованої дисертаційної роботи було теоретичне 

обґрунтування та розроблення еколого-генетичних основ адаптивної селекції 

ячменю в умовах центральної частини Лісостепу України, створення нового 

вихідного матеріалу і виведення сортів з підвищеною врожайністю та 

стабільністю.  

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у теоретичному 

обґрунтуванні та розв’язанні важливої наукової проблеми щодо розробки 

еколого-генетичних основ адаптивної селекції ячменю озимого і ярого в 

умовах центральної частини Лісостепу України та відрізняється від раніше 

відомих досліджень системним підходом починаючи від визначення 

основних адаптивних ознак, формування і всебічного дослідження світового 

генетичного різноманіття, селекційно-генетичної оцінки та добору 

створеного перспективного матеріалу і завершуючи багатосередовищними 

випробуваннями та інтерпретацією експериментальних даних з 

використанням статистичних показників і графічних моделей.  

Уперше: визначено найбільш характерні особливості прояву 

абіотичних і біотичних чинників та теоретично обґрунтовано основні 

адаптивні ознаки для сортів ячменю, створюваних в умовах центральної 

частини Лісостепу України; виявлено особливості фенотипового і 

генотипового варіювання, успадковуваності та очікуваного генетичного 

поліпшення за морфологічними ознаками і елементами структури 

врожайності ячменю ярого; охарактеризовано селекційно-генетичні 

особливості сучасних сортів ячменю озимого і ярого за комбінаційною 

здатністю та параметрами генетичної варіації в діалельних схрещуваннях; 

обґрунтовано доцільність впровадження в селекційний процес ячменю 

озимого для підвищення зимо-, морозостійкості розробленої схеми оцінок і 

доборів із використанням морфофізіологічних показників та різних прийомів 

штучного проморожування;установлено ефективність поєднання низки 

лабораторних, лабораторно-польових методів діагностики на різних етапах 

розвитку рослин і статистичних індексів за врожайністю для оцінки 

посухостійкості ячменю; досліджено, що використання посівів ячменю 

озимого як природного провокаційного фону підвищує достовірність оцінки 

селекційного матеріалу ячменю ярого за генетичною стійкістю до збудників 

борошнистої роси, плямистостей листя та карликової іржі; доведено 

результативність застосування для поглибленої оцінки взаємодії генотип–

середовище та виокремлення «кращих з кращих» ліній на завершальному 

етапі селекції теоретично обґрунтованої і практично реалізованої системи 

багатосередовищних випробувань ячменю ярого та аналізу 

експериментальних даних з використанням статистичних показників 



стабільності і графічних (AMMI, GGE biplot) моделей; експериментально 

підтверджено, що застосування різних строків сівби сприяє диференціації і 

виокремленню селекційних ліній ячменю озимого з підвищеною 

адаптивністю до варіабельних умов вегетації; з’ясовано закономірності 

селекційного поліпшення за продуктивним і адаптивним потенціалом, а 

також генетичного зрушення за основними елементами структури 

врожайності у новостворених сортів ячменю озимого і ярого порівняно з 

миронівськими сортами попередніх етапів селекції; визначено особливості 

співвідношення частки генотипу, середовища та їх взаємодії у загальній 

варіації залежно від досліджених генотипів і середовищ випробувань; 

прослідковано закономірності кореляції між врожайністю та числовими 

значеннями параметричних і непараметричних показників стабільності в 

різних дослідах.  

Дослідження за темою дисертації проведено здобувачем особисто в 

Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла Національної академії 

аграрних наук України в 2011–2018 рр. згідно із завданнями другого рівня в 

рамках програм наукових досліджень (ПНД) Національної академії аграрних 

наук України. У 2011–2015 рр.: ПНД «Зернові культури» – завдання 

11.01.01.26.Ф «Вивчити генетичні, фізіологічні, морфо-біологічні 

закономірності формування зимостійкості ячменю озимого в Лісостепу 

України за умов зміни клімату та створити сорт з підвищеною зимостійкістю, 

високим потенціалом продуктивності, стійкістю до вилягання та основних 

захворювань» (номер державної реєстрації 0111U002739); завдання 

11.01.01.33.П «З використанням генетичних, біотехнологічних та 

фізіологічних методів створення і оцінки селекційного матеріалу 

удосконалити схему селекційного процесу на адаптивність та створити сорти 

ячменю ярого різних напрямів використання з високим потенціалом 

продуктивності, стійкістю до біотичних і абіотичних стресових факторів» 

(номер державної реєстрації 0111U002750); завдання 11.01.01.76.П 

«Створити нові сорти ячменю ярого з високим потенціалом продуктивності, 

стійкістю до абіотичних і біотичних факторів довкілля та оптимізувати 

елементи технології виробництва високоякісного насіння в умовах 

Правобережного Лісостепу України» (номер державної реєстрації 

01141U000115); ПНД «Генетичні ресурси» – завдання 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» (номер державної реєстрації 

0111U002736). У 2016–2018 рр.: ПНД «Селекція зернових і зернобобових 

культур» – завдання 13.00.01.17.Ф «Розробити еколого-генетичні основи 

селекції ячменю ярого на підвищену адаптивність у центральному Лісостепу 

України за умов змін клімату та створити високоврожайні сорти пивоварного 

і кормового напрямів використання, стійкі до абіотичних та біотичних 

чинників навколишнього середовища» (номер державної реєстрації 

0116U004003); завдання 13.00.01.18.Ф «Теоретично обґрунтувати основні 



засади селекції ячменю озимого та альтернативного типів розвитку на 

підвищення продуктивного і адаптивного потенціалів в умовах Лісостепу 

України та створити високоврожайні сорти з підвищеною зимостійкістю, 

стійкістю до листкових хвороб і вилягання» (номер державної реєстрації 

0116U004004); ПНД «Генофонд рослин» – завдання 24.01.01.25.П 

«Інтродукувати зразки та поповнити колекції пшениці озимої та ярої, ячменю 

озимого та ярого для умов Центрального Лісостепу України» (номер 

державної реєстрації 0116U004013). 

Матеріали дисертації викладено на 541 сторінці комп’ютерного набору, 

у тому числі основного тексту – 265 сторінок. Дисертація містить анотацію, 

вступ, вісім розділів, висновки, практичні рекомендації, список використаних 

джерел, який нараховує 822 посилання, у тому числі 590 латиницею та вісім 

додатків. Для зручності сприйняття матеріал також подано у 104 таблицях та 

ілюстровано  

68 рисунками. 

Практичне значення одержаних результатів 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що у 

результаті реалізації основних положень дисертації виведено дев’ять сортів 

ячменю озимого, з яких шість внесені до Держреєстру України в 2014–2018 

рр. (Паладін Миронівський, Атлант Миронівський, МІП Ясон, МІП 

Гладіатор, МІП Оскар, МІП Дарій), три сорти проходять кваліфікаційну 

експертизу в Українському інституті експертизи сортів рослин (УІЕСР) (МІП 

ЛІДЕР, МІП Корсар, МІП Статус), 15 сортів ячменю ярого, з яких 11 внесено 

до Держреєстру України в 2016–2018 рр. (Віраж, Талісман Миронівський, 

МІП Мирний, МІП Салют, МІП Сотник, МІП Азарт, МІП Богун, МІП Вісник, 

МІП Мирослав, МІП Експерт, МІП Вдячний), чотири проходять експертизу в 

УІЕСР (МІП Захисник, МІП Девіз, МІП Титул, МІП Шарм).  

Сформовано генофонд ячменю для адаптивної селекції, який нараховує 

2125 зразків походженням з 52 країн, у тому числі 589 зразків ячменю 

озимого і 1536 ячменю ярого. Систематичне різноманіття охоплює 58 

різновидностей, які належать до двох груп (плівчасті і голозерні) та двох 

підвидів (дворядний і багаторядний). У межах даного генофонду виділено та 

зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України 

(НЦГРРУ) дві ознакові, навчальна та робоча колекції.  

Збагачено генофонд України геноплазмою МІП: 11 сортів та п’ять 

селекційних ліній ячменю ярого зареєстровано НЦГРРУ як цінні зразки – 

джерела поєднання господарських ознак. Окрім цього, 42 селекційні лінії 

ячменю ярого та 25 ячменю озимого МІП закладено в Національне сховище. 

Створені сорти ячменю озимого і ярого пройшли виробничу перевірку 

та впроваджено в насінницьких господарствах різних областей України. 

Зареєстровані колекції, виділені генетичні джерела, селекційні лінії та сорти 

залучено до селекційних програм Носівської СДС МІП ім. В. М. Ремесла 

НААН (НСДС), Інституту сільського господарства Степу НААН (ІСГС). 

Узагальнені результати досліджень інтегровано в систему селекції ячменю на 

адаптивність в МІП, їх використовують в лекційних та практичних заняттях 



здобувачів наукового ступеня доктора філософії за дисципліною «Селекція і 

насінництво сільськогосподарських культур» –  201 Агрономія. 

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні наукової 

літератури, розробці робочої гіпотези, плануванні та проведенні польових і 

лабораторних дослідів, аналізі експериментальних даних, формулюванні 

основних положень та висновків. Частка авторства у створених сортах 

ячменю озимого і ярого становить 15–40 %, зареєстрованих у НЦГРРУ 

зразках і колекціях – 35–70 %, наукових публікаціях – 60–100 %, каталогах і 

рекомендаціях – 25–50 %. 

Зміст і завершеність 

Дисертація є вагомою завершеною науковою працею, яку написано за 

матеріалами 8-річних досліджень. Основні положення дисертації опубліковано 

у 93 наукових працях. Зокрема, 42 статті у наукових виданнях України і 

зарубіжжя, з них у фахових виданнях України – сім, фахових виданнях 

України, включених до міжнародних наукометричних баз даних (Index 

Copernicus, AGRIS, РІНЦ) – 29, зарубіжних фахових виданнях – чотири, 

зарубіжних виданнях, включених до Scopus і Web of Science – дві; статей в 

інших виданнях – дві; тез та матеріалів конференцій – 26; методичних 

рекомендацій – три; каталогів сортів – три; свідоцтв про авторство на сорти 

рослин – 17. Окрім цього, одержано 20 свідоцтв про реєстрацію колекцій та 

зразків генофонду. 

Автореферат Гудзенка Володимира Миколайовича за своїм змістом 

повністю відповідає дисертації. Усі основні висновки витікають з проведених 

досліджень, добре обґрунтованими експериментальними даними і їх 

математичною обробкою. Вони містять основні елементи новизни, а 

рекомендації для селекції представлені у вигляді нового вихідного матеріалу, 

який створено здобувачем і впроваджено в селекційні програми наукових 

установ. Дисертація написана літературною мовою з використанням великого 

арсеналу наукової термінології. Текст ілюстрований рисунками у вигляді 

графіків, що полегшує сприйняття змісту. Робота складається з 8 розділів 

висновків, практичних рекомендацій для селекції. 

Дисертант досконало вивчив стан проблеми, за якою виконав роботу, і 

змістовно, науково обґрунтовано висвітлив її у першому розділі. Це дало 

можливість здобувачу обґрунтувати напрям експериментальних досліджень, 

передбачити їх мету, й основні завдання.  

У другому розділі представлені агрометеорологічні умови зони 

проведення дослідів, описаний експериментальний матеріал і особливості 

методики селекційної роботи, методи статистичної обробки одержаних 

експериментальних результатів. Основні дослідження проведені в МІП, який 

розташований у центральній частині Лісостепу України.  

У 2016–2018 рр. багатосередовищні випробування селекційних ліній 

ячменю ярого окрім МІП проводили ще у двох наукових установах НААН: 

НСДС та ІСГС.  

Селекційну роботу з ячменем озимим та ярим проводили за повною 

схемою. На основі багаторічних досліджень зроблено узагальнення та 



висновки, сформовано генофонд для селекції, створено новий селекційний 

матеріал та виведено сорти ячменю озимого і ярого. Для виявлення основних 

закономірностей, обґрунтування еколого-генетичних основ, а також 

оптимізації та удосконалення методологічних аспектів оцінки і добору в 

рамках загальної стратегії селекції проведено низку спеціальних досліджень.  

У третьому розділі висвітлено результати формування генофонду 

ячменю для адаптивної селекції. У результаті багаторічних досліджень 

виділено нові генетичні джерела стійкості ячменю озимого і ярого до 

основних абіотичних і біотичних чинників. 

Виявлено значне генетичне різноманіття щодо адаптивних реакцій на 

умови різних років досліджень про що свідчать високі значення частки 

генотипу (24,8 %) та взаємодії генотип–середовище (29,1 %) у загальній 

варіації. Частка умов середовища становила 46,1 %. Виділено генетичні 

джерела ячменю озимого з поєднанням підвищеного продуктивного 

потенціалу та стабільності: Cartel (FRA); Стрімкий, Селена стар, Айвенго 

(UKR); IBСB-W-98, ІBСB-W-36 (SYR); Фѐдор, Самсон (RUS); Cinderella, 

Existens (DEU).  

Виявлено значне генетичне різноманіття за рівнем прояву врожайності. 

Частки внеску генотипу та взаємодії генотип–середовище у загальній варіації 

відповідно становили 32,3 % і 30,8 %, умов середовища – 36,9 %. З 

використанням статистичних показників та GGE biplot моделі виокремлено 

нові генетичні джерела з поєднанням високого продуктивного потенціалу та 

стабільності – Козван (UKR) і Сяйво (UKR). Генотипи з вищою за середню 

врожайністю у досліді (Modena (AUT); B 1215 (USA); Алегро, Аграрій, С 

1000/2 (UKR); Antek (POL); Владимир (RUS); Ладны (BLR) та ін.) також 

можуть бути використані у створенні вихідного матеріалу, але при цьому 

слід враховувати реакцію конкретного генотипу на умови років випробувань.  

У 2012–2014 рр. виявлено особливості фенотипового і генотипового 

варіювання та очікуваного генетичного зрушення за елементами структури 

врожайності зразків ячменю ярого, які вказують, що обґрунтованим підбором 

компонентів схрещувань за більшістю ознак можливо отримати селекційне 

поліпшення від середнього до високого рівня (GAM = 15,17–26,92 %). Для 

створення вихідного матеріалу з підвищеним продуктивним потенціалом у 

схрещуваннях слід комбінувати високоврожайні генотипи, які належать до 

різних кластерів за елементами структури врожайності. 

Установлено достовірний зв’язок урожайності з продуктивною 

кущистістю (r = 0,67–0,72). Водночас для забезпечення високого рівня 

продуктивності індивідуальних рослин та агроценозу бічні стебла повинні 

бути розвинені синхронно з головним і характеризуватись збалансованою 

кількістю зерен у колосі та їх крупністю. Дані аспекти є фенотиповими 

маркерами для проведення індивідуальних доборів. 

У результаті багаторічних досліджень сформовано генофонд ячменю 

для селекції в умовах центральної частини Лісостепу України, який станом 

на 2019 р. нараховує 2125 зразків, у тому числі 589 зразків ячменю озимого і 

1536 зразків ячменю ярого, походженням з 52 країн. Систематичне 



різноманіття охоплює 58 різновидностей, які належать до двох груп 

(плівчасті та голозерні) і двох підвидів (дворядний та багаторядний). У 

рамках даного генофонду виділено та зареєстровано в НЦГРРУ дві ознакові, 

навчальна та робоча колекції. 

У четвертому розділі дисертант характеризує селекційно-генетичні 

особливості створення вихідного матеріалу для селекції ячменю озимого і 

ярого в діалельних схемах схрещувань. При цьому виділено генетичні 

джерела високих значень ефектів (gi) загальної комбінаційної здатності 

(ЗКЗ): продуктивна кущистість – Cartel; довжина колоса – Стрімкий, Паладін 

Миронівський; кількість зерен у колосі – Стрімкий, Паладін Миронівський, 

Existens; маса 1000 зерен – Cartel, Existens; маса зерна з колоса – Стрімкий, 

Cartel, Паладін Миронівський; маса зерна з рослини – Паладін Миронівський, 

Cartel. 

За параметрами генетичної варіації ячменю озимого у локусах в усі 

роки відмічено наддомінування для продуктивної кущистості. Для решти 

ознак наддомінування змінювалось домінуванням та неповним домінуванням 

більшої величини. Для довжини колоса, кількості зерен у колосі, маси 1000 

зерен, маси зерна з колоса домінування було односпрямованим і зумовленим 

переважно домінантними алелями, хоча й з різною силою: від високого до 

наближеного до межі достовірності. Для продуктивної кущистості та маси 

зерна з рослини залежно від умов року даний показник варіював від 

спрямованого до різноспрямованого. Для всіх ознак характерною була 

асиметрія розподілу домінантних і рецесивних алелів, особливо 

продуктивної кущистості та маси зерна з рослини. Кількісно переважали 

рецесивні алелі за винятком маси зерна з колоса в 2012/13 р. Для більшості 

ознак основну роль у генетичній детермінації відігравала адитивно-

домінантна система. Епістаз виявлено в окремі роки для продуктивної 

кущистості, кількості зерен у колосі та маси зерна з рослини. 

За результатами трирічних досліджень гібридів від схрещування 

сучасних сортів ячменю ярого виділено генетичні джерела високої та 

стабільної ЗКЗ: продуктивна кущистість – Explorer, Талісман Миронівський, 

KWS Aliciana; довжина колоса – KWS Aliciana, Віраж, KWS Bambina; 

кількість зерен у колосі – KWS Aliciana, Віраж, KWS Bambina; маса 1000 

зерен – Zhana, KWS Aliciana; маса зерна з колоса – KWS Aliciana, Віраж, 

KWS Bambina; маса зерна з рослини – Explorer, KWS Aliciana, Віраж, 

Талісман Миронівський. 

Для ячменю ярого виявлено наддомінування у локусах для 

продуктивної кущистості, кількості зерен та маси зерна з колоса. Для решти 

ознак спостерігали варіювання за роками від наддомінування до домінування 

і неповного домінування більшої величини. Переважно домінантні алелі 

контролювали довжину колоса, кількість зерен у колосі, масу зерна з колоса 

та масу зерна з рослини. Варіювання від спрямованого до різноспрямованого 

домінування виявлено для продуктивної кущистості та маси 1000 зерен. 

Установлено асиметрію розподілу домінантних і рецесивних алелів за 

винятком довжини колоса в 2016 р. Адитивно-домінантна система 



контролювала довжину колоса, кількість зерен у колосі, масу 1000 зерен та 

масу зерна з колоса. Для продуктивної кущистості та маси зерна з рослини 

переважання адитивних і домінантних ефектів в окремі роки змінювала 

неалельна взаємодія.   

У п’ятому розділі дисертант надає оцінку стійкості ячменю до 

абіотичних і біотичних чинників у різних ланках селекційного процесу. 

Оптимізовано методичні підходи щодо визначення зимо- та морозостійкості 

ячменю озимого, які інтегровано в загальну схему селекції, яка включає 

експрес-методи оцінки і добору в гібридних поколіннях, диференціацію 

селекційних ліній за потенційною зимостійкістю у польових умовах з 

використанням морфо-фізіологічних показників і штучне проморожування 

загартованих у висівних ящиках рослин. В результаті досліджень у 2012/13–

2014/15 рр. виокремлено селекційні лінії ячменю озимого, що переважали 

стандарт Жерар за сумою цукрів на час припинення вегетації, менше 

витрачали їх протягом зимового періоду та мали повільніше збільшення 

конуса наростання (Паллідум 4659, Паллідум 4723, Паллідум 4816, Паллідум 

4857, Паллідум 4031 та Паллідум 4836). Створено та виокремлено нові 

селекційні лінії як озимого, так і факультативного ячменю із підвищеною 

морозостійкістю. 

Виявлено ефективність в селекційній практиці системного підходу 

щодо визначення посухостійкості селекційних ліній ячменю з використанням 

лабораторних і лабораторно-польових методів у різні періоди розвитку 

рослин та підсумкову оцінку за врожайністю з використанням статистичних 

індексів. Виділено селекційні лінії з поєднанням високого потенціалу 

врожайності та посухостійкості Нутанс 4148, Нутанс 4241, Нутанс 4120, 

Нутанс 4540 і Нутанс 4600 які було передано до УІЕСР як нові сорти ячменю 

ярого Віраж, МІП Салют, МІП Сотник, МІП Мирний та МІП Богун, 

відповідно.  

 У багаторічних (2011/12–2015/16 рр.) дослідженнях виявлено 

закономірності зв’язку врожайності, висоти рослин та стійкості до вилягання 

ячменю озимого. Виокремлено генотипи ячменю озимого з поєднанням 

підвищеного потенціалу врожайності – західноєвропейський сорт Cartel та 

створені нами сорти Атлант Миронівський (Нутанс 4767) і Паладін 

Миронівський (Паллідум 4234). Обґрунтований підбір батьківських 

компонентів схрещування з цілеспрямованим добором за потенціалом 

врожайності, стійкістю до вилягання та хвороб дав змогу виокремити у 

контрастних 2012/13–2015/16 рр. перспективні селекційні лінії ячменю 

озимого з поєднанням даних ознак (Паллідум 4765, Паллідум 5083, Паллідум 

4916 та Паллідум 5084), які було передано до УІЕСР як нові сорти ячменю 

озимого МІП ЛІДЕР, МІП Дарій, МІП Корсар і МІП Статус, відповідно. 

У всіх ланках селекційного процесу ячменю ярого виокремлено новий 

селекційний матеріал з поєднанням високої врожайності, стійкості до 

вилягання та збудників хвороб. У 2011–2016 рр. виокремлено низку 

селекційних ліній (Нутанс 4292, Нутанс 4873, Нутанс 4600, Нутанс 4982, 

Нутанс 5069, Нутанс 5093, Нутанс 5152), які після подальших всебічних 



досліджень у конкурсному та багатосередовищних випробуваннях було 

передано до УІЕСР як сорти ячменю ярого Талісман Миронівський, МІП 

Азарт, МІП Богун, МІП Девіз, МІП Титул, МІП Захисник та МІП Шарм. 

З використанням світового генетичного різноманіття створено стійкий 

селекційний матеріал ячменю озимого і ярого. Впроваджено спосіб 

створення природного провокаційного фону розміщенням номерів ячменю 

ярого у посівах озимого. У середньому за 2012–2018 рр. такий підхід сприяв 

вищому на 12–38 % розвитку борошнистої роси, плямистостей листя та 

карликової іржі, що дозволило детальніше оцінити генетичну стійкість 

селекційного матеріалу. 

У шостому розділі надано результати оцінки взаємодії генотип–

середовище і виокремлення генотипів ячменю з підвищеною врожайністю та 

стабільністю на завершальному етапі селекції.  

Теоретично обґрунтовано і практично реалізовано схему 

багатосередовищних випробувань ячменю ярого та аналіз 

експериментальних даних з використанням різних параметричних і 

непараметричних показників стабільності, AMMI і GGE biplot моделей, що 

сприяє ґрунтовнішій оцінці адаптивного потенціалу та виокремленню 

«кращих з кращих» селекційних ліній на завершальному етапі селекції. 

Дисперсійним аналізом встановлено, що найбільша частка варіації 

сортів була пов’язана з умовами середовища (69,62 %), далі по спадаючій: 

взаємодія генотип–середовище (22,55 %) та генотип (7,83 %). У блоці 

селекційних ліній вклад умов середовища був суттєво вищим (83,95 %), але 

нижчими були ефекти взаємодії генотип–середовище (10,56 %) і генотипу 

(5,49 %). Отримані результати вказують на сильну контрастність екологічних 

зон та умов років досліджень, що суттєво впливали на рівень врожайності. 

Водночас за випробування в одних і тих же умовах, але різних генотипів 

співвідношення часток складових варіації змінювалось.  

За результатами випробувань з використанням низки статистичних 

індексів та GGE biplot виділено селекційні лінії Нутанс 4855, Нутанс 4941, 

Дефіцієнс 5005 та Нутанс 4890, які передано до УІЕСР як нові сорти ячменю 

ярого МІП Експерт, МІП Мирослав, МІП Вісник і МІП Вдячний, відповідно.  

У 2016–2018 рр. за результатами випробування 12 селекційних ліній 

підтверджено виявлені у першому досліді закономірності. Селекційні лінії з 

поєднанням потенціалу врожайності та стабільності Нутанс 5152, Нутанс 

4982, Нутанс 5069 та Нутанс 5093 передано до УІЕСР як нові сорти ячменю 

ярого МІП Шарм, МІП Девіз, МІП Титул і МІП Захисник, відповідно.  

У 2012/13–2014/15 рр. досліджено 14 селекційних ліній та стандарт 

Жерар за чотирьох строків сівби. Прослідковано, що роки досліджень та 

строки сівби мали різні значення статичних параметрів, що сприяло 

ранжируванню та виокремленню перспективних селекційних ліній ячменю 

озимого. Загалом використання різних строків сівби у конкурсному 

випробуванні ячменю озимого дає можливість моделювати контрастні умови 

протягом одного вегетаційного року за рахунок дії одних і тих же чинників, 

але на різних етапах росту і розвитку рослин. Це дає можливість детальніше 



оцінити норму реакції генотипів і визначити селекційні лінії зі стабільнішим 

рівнем прояву врожайності за варіабельних умов вирощування. З 

використанням статистичних показників і графічних моделей виділено 

селекційні лінії з поєднанням урожайності і стабільності Паллідум 4816, 

Паллідум 4857, Паллідум 4659, які передано до УІЕСР як нові сорти ячменю 

озимого МІП Ясон, МІП Оскар та МІП Гладіатор, відповідно. 

У сьомому розділі викладені результати селекційного прогресу у 

створенні сортів ячменю в Миронівському інституті пшениці імені  

В. М. Ремесла НААН. За період досліджень виведено шість сортів ячменю 

озимого, які внесено до Держреєстру України в 2014–2018 рр. (Паладін 

Миронівський, Атлант Миронівський, МІП Ясон, МІП Гладіатор,  

МІП Оскар, МІП Дарій), а також три сорти, що проходять експертизу в 

УІЕСР (МІП ЛІДЕР, МІП Корсар і МІП Статус). Двадцять п’ять селекційних 

ліній, які поєднують врожайність, зимостійкість та інші цінні ознаки 

поповнили генофонд України і під номерами Національного каталога їх 

закладено на зберігання в НЦГРРУ. Нові сорти ячменю озимого Паладін 

Миронівський, Атлант Миронівський, МІП Ясон, МІП Оскар, МІП Гладіатор 

переважали створені на попередніх етапах селекційної роботи сорти за 

врожайним та адаптивним потенціалом. Серед них найбільш урожайним є 

сорт МІП Ясон, стабільним у поєднанні з врожайністю – Паладін 

Миронівський. 

За період досліджень виведено 11 сортів ячменю ярого, які внесено до 

Держреєстру України в 2016–2018 рр. (Віраж, Талісман Миронівський,  

МІП Мирний, МІП Салют, МІП Сотник, МІП Азарт, МІП Богун, МІП Вісник, 

МІП Мирослав, МІП Експерт, МІП Вдячний), а також чотири сорти, що 

проходять експертизу в УІЕСР (МІП Захисник, МІП Девіз, МІП Титул,  

МІП Шарм). Одинадцять сортів ячменю ярого та п’ять селекційних ліній 

МІП зареєстровано в НЦГРРУ як цінні зразки – джерела поєднання 

господарських ознак. Окрім них ще 42 селекційні лінії під номерами 

Нацкаталога закладено на зберігання в сховище НЦГРРУ.   

У багаторічних дослідженнях виявлено, що сорти ячменю озимого 

Паладін Миронівський, Атлант Миронівський, МІП Ясон, МІП Оскар,  

МІП Гладіатор та ячменю ярого Віраж, Талісман Миронівський,  

МІП Мирний, МІП Салют, МІП Сотник, МІП Азарт, МІП Богун переважають 

миронівські сорти попередніх етапів селекції за продуктивним та адаптивним 

потенціалом.  

П’ятирічними дослідженнями виявлено, що у нових сортів ячменю 

озимого та ярого підвищення врожайності пов’язано з генетичним 

поліпшенням практично за всіма її елементами структури. Однак вони 

різняться між собою за  співвідношенням продуктивної кущистості, кількості 

зерен у колосі та маси 1000 зерен. Зазначено, що за рахунок відносно різних 

механізмів формування врожайності створені сорти у виробничих умовах 

доповнюватимуть один одного та сприятимуть стабілізації врожайності за дії 

несприятливих чинників. 



У восьмому розділі дисертант узагальнює результати досліджень. При 

цьому встановлено різне співвідношення складових варіації залежно від 

генотипів та умов вирощування. Менші значення генотипу (1,64–5,49 %) і 

взаємодії генотип–середовище (5,45–5,95 %) мали місце за випробування 

відібраних кращих селекційних ліній та створених сортів. У дослідженнях 

колекційних зразків значно зростала частка як генотипу (36,90–46,10 %), так і 

взаємодії генотип–середовище (29,10–30,80 %). Внесок умов середовища, 

навпаки, був сильнішим за випробування конкурентних генотипів  

(82,05–93,17 %) і меншим – різноманітного матеріалу (24,80–32,80 %).  

Кореляційним аналізом врожайності та статистичних показників 

виявлено, що для добору генотипів з високою врожайністю, які меншою 

мірою знижують її за дії стресів, слід орієнтуватись на показники СЦГі, Homі, 
Scі. За показниками S

2
di, Wi, Si

(1)
,
 
Si

(2)
, σ²CAЗi, ASVі можна відібрати генотипи 

стабільні, але не завжди високоврожайні. Зазначено, що поєднання 

статистичних показників та візуалізацій AMMI і GGE biplot сприяє 

максимальній інформативності оцінки взаємодії генотип–середовище. 

На основі встановлених теоретичних закономірностей і положень 

дисертантом розроблено концептуальну схему селекції ячменю на 

адаптивність в умовах центральної частини Лісостепу України в яку 

інтегровано розроблені та оптимізовані ним підходи щодо оцінок і доборів 

селекційного матеріалу в різних ланках селекційного процесу. 

Оцінюючи позитивно дисертаційну роботу Гудзенка В. М., необхідно, 

на нашу думку, звернути увагу здобувача на окремі недоліки. 

1. В розділі 3.1. Джерела стійкості ячменю до абіотичних і 

біотичних чинників. Проведено не достатньо досліджень щоб стверджувати 

про рівень зимостійкості. Перезимівля колекційних зразків не є оцінкою за 

зимостійкістю. Можна було б застосувати методи оцінки зимостійкості 

розроблені науковцем Мединцем В.Д. 

2. Стор. 122. В джерелах стійкості до вилягання ячменю озимого 

можна було б надати наявність генів карликовості з літературних джерел. 

3. Стор. 126, 138 табл. 3.4; 3.6. При наданні генетичних джерел 

стійкості до хвороб доречно було б надати (за літературними джерелами) тип 

генетичного контролю стійкості (олігогенний, полігенний) до збудників 

основних хвороб. Це стосується і джерел стійкості (стор. 138) до хвороб 

ячменю ярого. 

4. Стор. 148 табл. 3.8. На нашу думку в структурний аналіз 

достатньо було б включити тільки МЗК (масу зерна з колоса), а маса зерна з 

рослини більш підпорядкована фенотиповій мінливості і цей показник може 

вносити розбіжності в успадкуванні і вести добори більш надійно за ознакою 

МЗК. 

5. Стор. 150, 151, 152. Ви пишете коефіцієнти кореляції між 

структурними і морфологічними ознаками. Мабуть між кількісними 

ознаками. 

6. Стор. 152 табл. 3.10. Не зрозуміло це генетичні (rg), чи 

фенотипові кореляції (rф). 




