
 



насінництва” (номер державної реєстрації 0111U003039), яке є складовою 

частиною науково–технічної програми НААН “Олійної культури”. 

Наукова новизна. Автором вперше в умовах зрошення досліджено 

закономірності формотворчого процесу в гібридних популяціях сої, 

створених за участі сортів різних груп стиглості. Встановлена динаміка 

варіювання основних кількісних ознак за генераціями гібридів – зменшення  

мінливості тривалості вегетації у гібридів з F3 (V=0,86-10,39 %) до F5 

(V=0,29-7,19 %), коефіцієнти варіації основних ознак продуктивності (число 

продуктивних вузлів на рослині, кількість бобів на рослині, маса бобів з 

рослини, кількість насінин з рослини, маса насіння з рослини) зменшувалися 

з третього до п’ятого гібридного покоління, однак залишалися доволі 

значними до F5  (V=20,01-44,68 %). Встановлено кореляції між окремими 

кількісними ознаками  (числом продуктивних вузлів на рослині (r=0,781), 

кількістю бобів на рослині  (r=0,825), кількістю насінин з рослини (r=0,923), 

масою рослини (r=0,949), масою бобів з рослини (r=0,978), масою насіння з 

рослини (r=0,985) та врожайністю насіння, що дозволило удосконалити 

спосіб добору високопродуктивних генотипів за фенотиповим проявом 

ознак. Визначено маркерні ознаки  (число продуктивних вузлів  і кількість 

бобів на рослині), що підвищують ефективність доборів з гібридних 

популяцій.  Здобувачем встановлено закономірності успадкування і 

мінливості тривалості періоду вегетації, складових ознак продуктивності у 

гібридів F3–F5 сої, виділено цінні за комплексом господарських ознак 

генотипи сої, які залучені у селекційний процес, створено нові 

високопродуктивні сорти сої Святогор і Софія.  

Практичне значення одержаних результатів. Автором на основі 

встановлених закономірностей отримано наукові положення про методи 

роботи з гібридними популяціями F3–F5 сої та нові селективні ознаки для 

доборів на продуктивність, що можуть бути використані у практичній 

селекції. Створені селекційні номери 29/4 (Юг 40 / Фаетон); 2/12 (Юг 40 / 

Tresor); 14/2 (Витязь 50 / Banana);  8/1, 8/15, 8/24, 8/25, 8/33 (Юг 30 / Lampert); 



11/2 (Юг 40 / Аркадія одеська); 16/1, 30/1, 30/2, 30/11, 30/14 ( Юг 40 / 

Banana); 41/16, 41/17, 41/25, 41/41, 41/49 (1814(2) 90 / КС 9); 15/3, 57/4 (Даная 

/ Фаетон); 27/4, 27/5, 37/1, 37/2 (Ізумрудна / Tresor) і 34/1 (BY 5823 / Альтаїр), 

які використовуються у селекційних програмах на підвищення 

продуктивності та якості сортів сої в Інституті зрошуваного землеробства 

НААН, Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН  і Селекційно – 

генетичному інституті – НЦНС НААН. 

Виділено ряд сортів: Юг 40, Lampert,  Banana, КС 9, Даная, Фаетон, 

Ізумрудна, Tresor, BY 5823, Альтаїр, Аркадія одеська, Діона та 105(5)96, які 

можна використовувати для створення гібридних популяцій сої з широким 

генотиповим різноманіттям  за господарськи цінними ознаками, на які 

отримано свідоцтво про їх реєстрацію у НЦГРРУ. Удосконалено спосіб 

ідентифікації високопродуктивного генотипу за фенотиповим проявом 

кількісних ознак.  

Створено нові сорти сої Святогор і Софія, які занесено до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні та рекомендовано 

для впровадження у агропромислове виробництво на зрошуваних землях.   

Особистий внесок здобувача. Полягає у аналізі літературних джерел 

за темою дисертації, проведенні польових та лабораторних досліджень, 

отриманні,  опрацюванні та аналізі експериментальних даних. За 

результатами досліджень здобувачем написані наукові праці, підготовлено 

дисертаційну роботу в якій сформульовані висновки і рекомендації для 

практичної селекції та виробництва. 

Загальна характеристика роботи. Дисертація складається із вступу, 

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

виробництва, містить список використаної літератури та 15 додатків. Вона 

викладена на 191 сторінці комп’ютерного тексту, ілюстрована 26 таблицями 

та 24 рисунками. Список використаних джерел охоплює 163 найменування, з 

яких 16 латиницею. 



У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, сформульовані 

мета і задачі досліджень, висвітлені наукова новизна, практична цінність 

одержаних результатів, особистий внесок здобувача та апробація результатів 

досліджень. 

У першому розділі представлено огляд наукової літератури щодо 

методів селекції для створення нових сортів сої. Встановлено, що питання 

підвищення продуктивності і покращення якісного складу насіння сої 

висвітлено у великій кількості наукових праць, проте думки дослідників з 

цих питань різняться, через суттєвий вплив умов проведення досліджень та 

різноманітність селекційного матеріалу. Доведена необхідність вивчення 

ефективності доборів на підвищення продуктивності  у різних за тривалістю 

періоду вегетації вихідних популяцій для створення нових високоврожайних 

сортів сої різних груп стиглості. Визначено основні напрями селекційних 

досліджень для підвищення ефективності доборів високопродуктивних 

генотипів для умов зрошення. 

У другому розділі роботи описані грунтово-кліматичні та погодні 

умови проведення досліджень, вихідний матеріал та наведена методика 

проведення досліджень. Погодні умови у роки проведення досліджень були 

контрастними, що дозволило всебічно оцінити вихідний матеріал і отримати 

об’єктивні результати. 

Третій розділ присвячений особливостям успадкування і мінливості  

кількісних ознак рослин у гібридів F3–F5 сої. Показано, що зважаючи на 

високі показники мінливості та успадковуваності, можна прогнозувати 

перспективність індивідуальних доборів за числом продуктивних вузлів на 

рослині у гібридів F3–F5. Встановлено значну мінливість  прояву ознаки 

кылькосты бобів на рослині і високий коефіцієнт її успадковуваності 

впродовж трьох років дослідження (Н
2
=0,66–0,98), що свідчить про високу 

вірогідність позитивного ефекта доборів за  кількістю бобів у гібридних 

популяціях F3–F5.  



У четвертому розділі викладено результати вивчення ефективності 

доборів за тривалістю періоду вегетації та ознаками продуктивності рослин. 

Показано, що добори за числом продуктивних вузлів на рослині  та кількістю 

бобів на рослині мали аналогічний ефект і є найбільш ефективними для 

підвищення маси насіння з рослини.  Частка кращих ліній при цьому 

складала 40,00–90,67 %. На основі встановлених закономірностей 

побудовано математичну модель та розроблено шкалу визначення маси 

насіння з рослини за числом продуктивних вузлів та кількістю бобів на 

рослині.     

У п’ятому розділі описаний новий селекційний матеріал, створений в 

процесі виконання експериментальних досліджень, наведені результати 

оцінки селекційних номерів за ознаками якості насіння, надана 

морфобіологічна і господарська  характеристика нових сортів сої Святогор та 

Софія. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Викладені в дисертації наукові положення, 

висновки і рекомендації обґрунтовані, базуються на отриманих  автором  

дисертації експериментальних даних, наведених у розділах 3–5. 

Дисертаційна робота Кузьмич В. І. має чітку спрямованість та 

продуманість поставлених наукових питань і є закінченою науковою 

працею. Методи вирішення поставлених завдань, глибокий аналіз одержаних 

результатів дозволили автору зробити обґрунтовані висновки, які 

відповідають змісту дисертації. Великий обсяг опрацьованого матеріалу та 

статистична обробка експериментальних даних свідчать про їх високу 

достовірність. 

Апробація результатів дисертації та наукові публікації. Основні 

положення дисертації широко апробовані на конференціях і з’їзді та 

достатньо повно висвітлені у 10 наукових працях, з яких 5 статей у фахових 

наукових виданнях України, одна – в іноземному виданні (Польща), 4 тез у 

збірниках наукових конференцій. Особистий внесок здобувача підтверджено 



свідоцтвом про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні, свідоцтвами 

про авторство та патентами на сорти рослин. У наукових працях висвітлено 

зміст усіх експериментальних розділів дисертації.   

Автореферат роботи відображає зміст дисертації, результати 

досліджень, висновки і рекомендації для практичної селекції. Немає 

принципових зауважень, які б ставили під сумнів результати, положення та 

висновки, що виносяться на захист. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Кузьмич В. І., необхідно 

відмітити деякі помилки і дискусійні питання, які необхідно обговорити. 

1. В назві дисертації, вступі (стор. 4, 35) зазначено, що мета роботи 

підвищення врожайності сої в умовах зрошення. Проте, в розділі 2  

“Агроекологічні умови, вихідний матеріал і методика дослідження” 

(підрозділ 2.3) не вказано, що випробування та добори вихідного 

матеріалу проводили в умовах зрошення.  

2. У вступі (стор. 5 дисертації) та на стор. 3 автореферата зазначено, 

що дослідження проводилися у 2006–2010 рр., а на стор. 36 , 48 

дисертації та стор. 6 автореферата вказано 2007–2011 рр. В 

дисертації   ж в підрозділі 2.2 наведено погодні умови 2007–2009 рр.   

3. У розділі 2 (підрозділ 2.3, стор. 49) вказано, що визначення 

хімічного складу насіння проводили згідно загальноприйнятих 

методик ВІР, ІР. Які саме методи визначення вмісту білка і олії в 

насінні селекційних номерів сої використовувалися? 

4. Здобувачем вивчалися популяції  сої третього – п’ятого гібридних 

поколінь, а яким чином були отримані самі гібридні популяції? 

5. В процесі виконання досліджень на основі встановлених 

закономірностей здобувачем виділений ряд ліній  сої з гібридних 

популяцій. Проте, не зрозуміло яким методом створені сорти 

Святогор і Софія, яке вони мають походження?  

Що означає вираз на стор. 128 “Нам вдалося виділити лінії з 

середнім вмістом сирого білка (на суху речовину) і лінії із середнім  



 



 


