
Відзив 

офіційного опонента на дисертацію Кириленко Віри Вікторівни 
«Методи створення вихідного матеріалу пшениці озимої, стійкого до 
несприятливих чинників довкілля Лісостепу України» що подана до 
Спеціалізованої вченої ради Д.08.353.01 при ДУ Інститут зернових 
культур НААН України на здобуття наукового ступеня доктора 
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 — селекція і 
насінництво 

Актуальність обраної теми дослідження. Одним із найважливіших 

завдань аграрної політики України є суттєве збільшення і стабілізація 

виробництва зерна. Однак значний вплив несприятливих чинників довкілля 

призводять до недоборів урожаю і нестабільного його виробництва. Для 

надійного забезпечення країни зерном важливе значення має селекція, 

основною метою якої є досягнення генетичного потенціалу в підвищенні 

урожайності, адаптованості і якості продукції. Для успішного с творення і 

впровадження у виробництво нових сортів пшениці озимої необхідно постійно 

удосконалювати методи, вивчати і створювати новий цінний вихідний матеріал. 

В зв'язку з цим тема дисертаційної роботи Кириленко Віри Вікторівни є 

безумовно актуальною. 

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

В дисертації викладено результати експериментальних досліджень, 

виконаних особисто її автором в 2001-2005 рр. у лабораторії селекції 

інтенсивних сортів пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. 

Ремесла Національної академії аграрних наук України (МІП) впродовж 2001-

2015 рр. згідно з програмами наукових досліджень (ПНД), в яких здобувач 

була відповідальним виконавцем або науковим керівником: НТП «Зернові і 

олійні культури»: завдання 2004-2005 рр. «Створити і передати на державне 

сортовипробування сорт озимої м'якої пшениці з урожайністю 75-80 ц/га, 

стійкий до несприятливих абіотичних факторів та патогенів, з показниками 

якості зерна цінних пшениць» (№ д.р. 0101U007690); завдання 2004-2005 рр. 

«Створити і передати на державне сортовипробування сорт озимої м'якої 
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пшениці гібридно-мутантного походження з рівнем продуктивності 80-90 ц/га, 

високою стійкістю до несприятливих абіотичних факторів середовища, грибних 

захворювань, цінний за якістю зерна» (№ д.р. 0101U007691; завдання 2004-2005 

рр. «Створити і передати на державне сортовипробування сорт озимої м'якої 

пшениці з урожайністю 75-80 ц/га, стійкий до несприятливих умов 

вирощування, вилягання, грибних захворювань, з високими показниками якості 

зерна» (№ д.р. 0101U007693); завдання 2004-2005 рр. «Створити і передати на 

державне сортовипробування скоростиглий сорт озимої м'якої пшениці з 

урожайністю 65-75 ц/га, стійкий до несприятливих абіотичних факторів 

середовища, з показниками якості зерна цінних пшениць» (№ д.р. 

0101U007694); НТП «Генетичні ресурси рослин»: завдання 2006-2010 рр. 

«Сформувати ознакові колекції генетичних ресурсів м'якої та твердої пшениці і 

ячменю для Центрального Лісостепу України, виділити сорти-еталони» (№ д.р. 

0106U006330); завдання 2011-2015 рр. «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 Л і состепу Укра їни» ( № 

д.р. 0111U002736); «Зернові культури» підпрограма І: завдання 2006-2007 рр. 

«Створити і передати на державне сортовипробування сорт озимої м'якої 

пшениці з потенційною продуктивністю 80-90 ц/га, стійкий до екстремальних 

умов вирощування, основних грибних захворювань (6-7 балів), сильний за 

показниками якості зерна» (№ д.р. 0106U006339); завдання 2008-2010 рр. 

«Теоретично обґрунтувати та розробити науково-методичні підходи створення 

екологічно-пластичного сорту озимої м'якої пшениці на основі використання 

штучного комплексного інфекційного фону патогенів та мутагенезу (№ д.р. 

0108U000778); завдання 201 1-2015 рр. «Удосконалити методи селекції пшениці 

озимої з використанням оцінки взаємодії генотипу з умовами навколишнього 

середовища щодо створення сортів універсального типу (врожайністю 8-9 т/га, 

за показниками якості зерна - цінних та сильних, стійких до біотичних та 

абіотичних факторів)» (№ д.р. 0111U002737); підпрограма 2, завдання 2014-
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2015 рр. «Визначити потенціал продуктивності перспективних сортів та ліній 

пшениці м'якої озимої за елементами технології вирощування в умовах 

Лісостепу України» (№ д.р. 0114Ш00117). 

Структура та обсяг роботи дисертацію викладено на 421 сторінках 

комп'ютерного тексту, в тому числі основного тексту - 290 сторінок. Містить 

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

джерел, додатки. У роботі наведено 68 таблиць, 87 рисунків, 36 додатків, 672 

літературних джерела, з яких 107 латиницею. 

За мету досліджень дисертантка поставила рішення вагомих теоретичних 

і практичних основ селекції пшениці озимої. Всі вони спрямовані на 

удосконалення методичних підходів, методів селекції, добору генотипів їх 

ідентифікації за якісними показниками та створенню сортів із комплексом 

ознак і властивостей. Стосовно мети, завдання, об'єкта і предмета досліджень, а 

також наукової новизни зауважень немає, вони відповідають усім вимогам, які 

ставлять перед докторською дисертацією. 

У першому розділі надано досить ґрунтовний огляд літератури про стан і 

напрям селекції пшениці озимої, уже з цього розділу можна зробити висновок 

про високий теоретичний рівень дисертантки, яка добре обізнана зі станом 

науки в своїй галузі. В наступних розділах дисертації в яких викладається зміст 

досліджень, також є невеликі за розміром огляди л і т е р а т у р н и х джерел і на наш 

погляд їх частину можна було б розмістити в першому розділі. Така побудова 

дисертації в цьому відношенні вдала і дає можливість найбільш точно 

співвідносити результати особистих досліджень з уже відомими із літературних 

джерел, хоча деякі твердження науковців сприймає без критичного аналізу. 

В розділі 2 дисертації описані умови і методика проведення досліджень 

загально прийнята для селекційного процесу яка не викликає ніяких запитань. 

Б розділі 3 наводиться аналіз погодних умов та їх вплив на розвиток 

пшениці м'якої озимої, в якому виявлено істотні відмінності від середніх 

багаторічних показників кількості опадів та температури повітря. За 

коефіцієнтом суттєвості відхилень опадів і температури повітря виявлено 
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тенденцію до збільшення відсотку умов, наближених до рідкісних. Частка 

місяців з умовами, наближеними до рідкісних, зросла за кількістю опадів від 1,6 

до 10%, за температурою повітря від 4,2 до 10 % та визначено тенденцію зміни 

кількості опадів та температури повітря з кожним наступним десятиріччям. 

Виявлено, що за період досліджень (2000-2009 рр.) відбулися певні зміни 

кліматичних умов (підвищення температури, зменшення кількості опадів), що 

частково вплинули на тривалість вегетаційного періоду та продуктивність 

пшениці озимої. 

В розділі 4 представлено методичні аспекти ранньої діагностики стійкості 

пшениці м'якої озимої до несприятливих чинників навколишнього середовища. 

Розроблено схему створення селекційного матеріалу пшениці м'якої озимої із 

достатнім рівнем морозостійкості. Доведено доцільність проморожування 

селекційного матеріалу пшениці озимої у ранніх поколіннях з метою добору 

морозостійких форм за комплексом господарсько цінних ознак, які 

представляють практичну цінність для селекції. Визначено основні етапи 

створення селекційного матеріалу з комплексною стійкістю проти ОСНОВНИХ 

збудників хвороб пшениці за використання різних інфекційних фонів патогенів, 

з метою скорочення терміну (до 10 років), створення форм з комплексною 

стійкістю на основі поетапних схрещувань (залучення джерел стійкості та 

іптрогресивних ліній). 

В розділі 5 Визначено і теоретично обгрунтовано особливості 

використання різних типів схрещувань пшениці озимої за поєднанням 

продуктивності та стійкості проти основних збудників хвороб. Виявлено 

перевагу парних схрещувань (78,8%) - А/В, частка варіювання яких у різні роки 

становила 26,7% (2000 р.) до 100%, (2007, 2008, 2012, 2013, 2014 рр.). 

Визначено високий рівень стійкості до комплексу основних хвороб 

пшениці у перспективних ліній. Виділено 4 генотипи стійкі проти шести 

патогенів - Лютесценс 37090, Лютесценс 36846, Еритроспермум 37385, 

Еритроспермум 37328. Виявлено частку нових генотипів у селекції пшениці 

озимої з використанням пшениці м'якої ярої. 
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В розділі 6 визначено ступінь впливу мутагенів різної природи на ряд 

показників (польова схожість насіння, рівень перезимівлі, дата колосіння) 

пшениці озимої в F,M|, М|. Відмічено появу рослин з новими ознаками, 

відсутніми в контрольному варіанті. Виявлено позитивний вплив мутагенів на 

ступінь і частоту трансгресивних форм за масою зерен з головного колоса у 

варіантах Богдана/Станичная при обробці НЕС в концентрації 0,01%, Gracija / 

Литанівка НМС 0,0125%, Tilek / Панна ДМС 0,0125%, Колумбія / Розкішна 

НЕС 0,01%о. Добором з гібридно-мутантних популяцій створено нові лінії 

Еритроспермум 37337, Еритроспермум 37320, Еритроспермум 37329, 

Еритроспермум37612, що мають комплекс господарсько цінних ознак і 

властивостей. Створено нові сорти пшениці м'якої озимої Калинова, МІП 

Валенсія, Вежа миронівська. 

В розділі 7 ідентифіковано генотипи нового вихідного матеріалу пшениці 

м'якої озимої за локусами гліадинів Gli-Al, Gli-Bl, Gli-Dl і 

високомолекулярних субодиниць глютенінів Glu-Al, Glu-Bl, Glu-Dl. 

Визначено потенційний бал хлібопекарської якості досліджуваних зразків 

на основі генотипів за локусами Glu-Al. Glu-Bl, Glu-Dl з у р а х у в а н н я м 

негативного впливу житньої 1BL/1RS транслокації на якість тіста. 

Ідентифіковано зразки з алелями за Gli-1 локусами, що раніше не зустрічались 

у сортів миронівської селекції: Ферругінеум 36258, Еритроспермум 36844, 

Лютесценс 37129, Лютесценс 35354, Лютесценс 36756, а у зразка 

Еритроспермум 37028 виявлено біотип, що несе Gli-Dlx. 

В розділі S представлені нові генотипи пшениці з високим відсотком 

живих рослин, які мали достовірне перевищення над стандартом після 

проморожування за температур -18°С та -20°С. У середньому за роки 

досліджень продуктивність, а відповідно і показники економічної ефективності 

сортів та ліній пшениці були найбільшими по попереднику горох за сівби 4 

жовтня, що забезпечило отримання умовно чистого доходу - 3005 грн./га за 

рівня рентабельності 69%. 
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Оцінюючи позитивно дисертаційну роботу як капітальну працю в цілому, 

вважаю доцільно відмітити і деякі недоліки: 

1. Стор. 11 - в методах досліджень відсутні: гібридизація, індукований 

мутагенез, електрофорез. 

2. В огляді літератури не згадані досягнення селекціонерів Донецької, 

Синельниківської, Запорізької дослідних станцій. 

3. Стор. 53 проводили індивідуальний біометричний аналіз, а конкретно? 

4. Методика постійно корегувалась і удосконалювалась - як і за рахунок чого? 

5. Стор 68. Висновок 3 до розділу 2 не відповідає його змісту. 

6. Чому відмінності від середньо багаторічних показників кількості опадів та 

температури повітря надається по роках а не по місяцях вегетації, хоча б по 

роках власних досліджень? 

7. Розділ 3. Чим можна пояснити що маса 1000 зерен ранньостиглих сортів 

значно перевищує масу 1000 пізньостиглих. 

8. Стор. 106. Удосконалено застосування високої дії температури на насіння 

пшениці м'якої озимої до +57...+58°С, а методика для ярої 48-54 °С, одразу на 

13-14 °С, як можна пояснити такий температурний режим? 

9. Рис. 4.1 стор 107 Розподіл колекційних зразків за країнами походження а їх 

посухостійкість та жаростійкість відсутня. 

10. В методиці насіння відбирається за вирівняністю, чому не за масою 1000 

насінин? 

1 1. Стор 112. Очевидно метеоумови в період наливу зерна суттєво вплинули на 

кількість і співвідношення фітогормонів у насінні, а відповідно і на прояв цієї 

(поява другої пари корінців) ознаки. Це припущення чи доказ? 

12. Які саме біологічні особливості розвитку збудників треба врахувати для 

уникнення їх конкуренції? Стор. 143. 

13. У висновках до розділу 5 відсутні результати електрофоретичного 

дослідження (розділ 5.1.6). 

14. Який сенс обробляти насіння Бі. розділ 6. 

15. Чому лише одна концентрація Нітрозометилсечовини та Диметилсечовини? 
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16. Розділ 6. Чому мутагеном гідроксил аміном обробляли лише 1 рік. 

17 Розділ 7. Не наведено за якою класифікацією визначали бали якості по 

алелях гліадинів, відсутня методика дослідження запасних білків. 

18. Стор 248 Створення нових генотипів пшениці методом гібридизації має 

закономірні обмеження, які конкретно? 

Висновок. В цілому дисертація являє собою вагому завершену наукову 

працю, висновки і рекомендації виробництву витікають із проведених 

досліджень, вміщують основні елементи новизни а пропозиції для селекційної 

практики та виробництва у вигляді методичних рекомендацій, створених сортів 

і перспективних номерів пшениці озимої. 

На завершення необхідно відмітити, що незважаючи на вказані 

зауваження, побажання і недоліки, дисертаційна робота «Методи створення 

вихідного матеріалу пшениці озимої, стійкого до несприятливих чинників 

довкілля Лісостепу України» відповідає «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», а її 

авторка Кириленко Віра Вікторівна заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 -

селекція і насінництво. 

Офіційн ий оп он єн т 
доктор сільськогосподарськихднаук^професор 
завідувач кафедри с е л е к ^ ^ ^ т а щ і і ^ в а 
Дніпропетровського д§фк 
аграрно-економічнощ 

Підпис Ващенка В. В : 
зав. відділом кадрів ДДАЕ^^иїн^ 

Ващенко В.В. 

Логожа Т. М. 
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