
 

ВІДЗИВ 

офіційного опонента, доктора сільськогосподарських наук, професора Клиші 

Андрія Івановича на дисертаційну роботу Кузьмич Вікторії Іванівни 

«Успадкування і мінливість ознак та ефективність доборів на підвищення 

врожайності сої в умовах зрошення», поданої для захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

06.01.05 – селекція і насінництво. 

 

Соя є основним джерелом харчового і кормового білка та олії. 

Актуальність. Визначається необхідністю підвищення врожайного потенціалу 

сортів сої різних груп стиглості з одночасним підвищенням адаптивного 

потенціалу. Необхідно проводити дослідження на створення нового селекційного 

матеріалу, удосконалення способів добору та оцінки вихідних форм. 

Зв'язок з науковими програмами. Наукові дослідження виконувались автором в 

Інституті зрошуваного землеробства НААН протягом 2007-2011 років згідно 

завдання «Розробити теоретичні основи , створити сорти сої різних груп стиглості, 

удосконалити технологію їх насінництва» (№ державної реєстрації 0106U00127). 

Наукова новизна. В умовах зрошення вперше досліджено закономірності 

формотвірного процесу в гібридних популяціях F3- F5 сої, створених за участю 

сортів різних груп стиглості. Встановлено динаміку періоду вегетації, коефіцієнти 

варіації: числа продуктивних вузлів, кількості і маси бобів, кількості і маси насіння 

з рослини. Встановлені кореляції між основними ознаками продуктивності та 

урожайністю. Визначено закономірності їх успадкування та мінливості. Виділено 

цінні генотипи. 

Практичне значення. Отримано наукові положення про методи роботи з 

гібридними популяціями сої. Створено 26 продуктивних селекційних номерів для 

подальшого використання в селекційному процесі. Виділено сорти і сортозразки з 

широким генотиповим різноманіттям; створено сорти сої Святогор і Софія, які 

занесені до Державного реєстру сортів рослин України. 

Загальна характеристика роботи. Дисертація викладена на 191 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 26 таблиць, 24 рисунки, 15 додатків; складається із 

вступу, п’яти розділів, висновків та рекомендацій для практичної селекції і 

виробництва. Список літературних джерел включає 163 найменування. 

У вступі (стор. 4-8) коротко і аргументовано обґрунтована актуальність роботи, 

сформульовані мета і завдання досліджень, висвітлені найважливіші досягнення, 

новизна, особистий внесок автора, а також апробація результатів досліджень. 

В першому розділі (стор. 9-35) досить змістовно розкрито стан проблеми що до 

способів добору цінних генотипів за різними господарськими ознаками, 

особливості їх мінливості та успадкування, оцінювання у потомстві. Таким чином, 

визначено основні напрямки селекційних досліджень, які сприятимуть 

ефективності доборів високопродуктивних генотипів сої в умовах зрошення. 

У другому розділі (стор. 36-49) викладені грунтово-кліматичні та метеорологічні 

умови, матеріал і методика проведення досліджень. 

Третій розділ (50-99) присвячений розгляду експериментальних даних що до 

особливостей успадкування і мінливості кількісних ознак рослин у гібридів F3- F5 

сої: тривалості періоду вегетації, висоти рослин і кріплення нижнього бобу, числах 

пагонів на рослині, продуктивних вузлів, кількості  і маси бобів, кількості і маси 

насіння з рослини, маси 1000 насінин. Так, за масою бобів з рослини за типом 

успадкування спостерігався гетерозис або позитивне домінування. Коефіцієнт 

успадковуваності Н
2
 був на рівні 0,68-0,99. Добори за масою бобів з рослини 

можуть бути доволі ефективними. Можна передбачити ефективність доборів також 

за масою насіння з рослини, де коефіцієнт успадковуваності (Н
2
) у більшості 

комбінацій був на високому рівні (0,67-0,99). Що до маси 1000 насінин, то добори 

за цією ознакою можуть бути ефективними в ранніх поколіннях гібридів (Н
2
 = 0,48-

0,96). 

 



У четвертому розділі (стор. 100-120) розглядається ефективність проведених 

доборів за тривалістю періоду вегетації рослин та основними ознаками 

продуктивності сої. Узагальнені кореляції між вегетаційним періодом та іншими 

кількісними ознаками взагалі виявилися слабкими. Проте деякі комбінації (Юг 40 х 

Ламберт) показали тісний позитивний зв'язок періоду вегетації з висотою рослин. В 

межах таких популяцій можна проводити добори. Що до продуктивності рослин 

(маси насіння), то ефективним може бути добір за числом продуктивних вузлів і 

кількістю бобів на рослині (r=0,861 і 0,939).  

Певне теоретичне і практичне значення має розділ 5 (стор. 121-131), де 

розглядається морфо-біологічна і господарська характеристика новоствореного 

селекційного матеріалу, а також створених у співавторстві нових сортів сої 

Святогор і Софія. 

Шляхом застосування удосконаленої методики добору за числом продуктивних 

вузлів автором вдалося виділити 17 високопродуктивних скоростиглих ліній, із них 

три мали більший, ніж у стандарта вміст білка та олії (Ізумрудна х  Трезор; Юг 40 х 

Банана; 5823 х Альтаїр). Сорти сої Святогор і Софія занесені до Державного 

реєстру сортів України і рекомендовані для вирощування на зерно в зоні Степу. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і рекомендацій. 
Дисертаційна робота В.І. Кузьмич має чітку спрямованість і висвітленість наукових 

питань, теоретичне і практичне значення для селекції сої в умовах зрошення і є 

закінченою науковою працею, що відповідає вимогам до кандидатських 

дисертацій. Узагальнення і висновки відповідають змісту дисертації. 

Апробація. Основні положення дисертації достатньо висвітлені в 10 наукових 

працях, з яких 3 статті у фахових виданнях України, одна – в  іноземному     

виданні   (Польща).   4 тези    доповідей     науково-практичних конференцій, 

Свідоцтво про реєстрацію колекції в генофонді України, 2 патенти на сорти та два 

Свідоцтва про авторство на сорт рослин. 

Зауваження до змісту дисертації. Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу В.І. 

Кузьмич необхідно виділити деякі недоліки і помилки: 

1. Бувають відсутні коми, особливо в дієприслівникових зворотах. 

2. Є орфографічні і стилістичні недоробки: бобу, а не боба; пагони, а не 

гілки; формотвірний, формоутворювальний процес, тільки не формотворчий; 

селекційні ознаки, а не селективні; як вихідний матеріал, а не в якості (якої 

якості?); прослідковування, а не просліджування; листкова поверхня, а не листова; 

маса 1000 насінин, а не зерен; залежно від, а не в залежності (в зависимости); 

тіснота зв'язку, а не сила та ін.. 

3. Не зовсім ясно, товщина верхньої частини стебла є середньо- мінливою 

ознакою, чи слабо мінливою (с. 29). 

4. Високі температури і суховії не можуть бути нормою. 



5. Формули бажано розшифровувати. 

6. Зменшення варіабельності в Р5 порівняно з Рз пояснюється 

збільшенням гомозиготності, а не тиском природного добору. 

Загальний висновок. Відмічені недоліки не знижують наукову, методичну і 

практичну цінність дисертаційної роботи, її актуальність і новизну. Вважаю, що 

автор Кузьмич Вікторія Іванівна заслуговує присудження їй наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 - селекція і 

насінництво.

 

Офіційний опонент, головний науковий співробітник 

лабораторії селекції зернових і зернобобових культур 

ДУ Інститут сільського господарства 

степової зони НААН України, доктор 

сільськогосподарських наук, професор 

 

Підпис А.І. Клиші засвідчую: Інспектор 

відділу кадрів Інститут 

сільського господарства степової зони НААН 

України 

 

А.І. Клиша 
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