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офіційного опонента на дисертацію  Плотки Віталія Віталійовича «Селекція 

ранньостиглих холодостійких гібридів кукурудзи на базі кременистих інбредних 

ліній» що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 ─ селекція і насінництво 

 

Україна за останні роки стрімко нарощує валовий збір зерна кукурудзи. В останні 

роки валовий збір зерна сягнув 30 млн т проти 3,8 млн т у 2000 році. Збільшуються 

площі і підвищується урожайність, розширюється також і сортимент гібридів. Такі 

результати та увага до кукурудзи виникли завдяки високій рентабельності виробництва, 

широкому попиту на зерно як на внутрішньому ринку, так і за межами України, новим 

технологіям та новим високопродуктивним гібридам. Пройшли певні зміни і в 

технологіях вирощування кукурудзи. Такі зміни пов’язані, перш за все, з намаганням 

виробництва максимально використовувати кліматичний потенціал регіонів України і 

висівати кукурудзу у ранні строки сівби (з першої-другої декади квітня). Цьому 

сприяють і тенденції до змін клімату, наслідком яких є збільшення тривалості 

безморозного періоду та підвищення температури повітря у літні місяці. Саме тому, 

створення ранньостиглих холодостійких гібридів кукурудзи є актуальним для 

сьогодення. Гібриди такого типу виробництво зможе використовувати за надранньої 

сівби, що дасть можливість більш ефективно використовувати біокліматичний 

потенціал, розширити ареал використання кукурудзи в північні регіони. В південних та 

центральних регіонах сівба у ранні строки надасть можливість раннім гібридам 

«уникати» проходження фази формування та наливу зерна у найбільш жорсткі за 

температурним режимом календарні періоди – друга половина червня та серпень  

найбільш. Великі перспективи використання скоростиглих гібридів і на зрошуваних 

землях, використовуючи їх у сівозмінах в якості попередника під озимі культури, в 

якості післяжнивних та післяукісних культур.  

Важливого державного значення набуває і конкурентноздатність вітчизняних 

селекційних розробок, і в цьому сенсі – адаптованість нових генотипів до конкретних 

агроекологічних зон вирощування та сучасних технологій. 

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. Питання щодо підвищення холодостійкості гібридів 

кукурудзи та створення нових високопродуктивних генотипів є актуальними для  

сьогодення і вимагають нових методичних підходів гетерозисної селекції кукурудзи на 

холодостійкість та підвищення продуктивності.   

Актуальність теми і отриманих результатів полягає в недостатніх наукових 

результатах в напряму досліджень з теоретичного обґрунтування, розробок та 

удосконалення методичних підходів гетерозисної селекції кукурудзи на холодостійкість, 

розробки моделі ранньостиглих конкурентоздатних гібридів кукурудзи з підвищеним 

рівнем адаптивності до агроекологічних зон. Тому, для подальшого розширення ареалу 

розповсюдження гібридів вітчизняної селекції, важливим елементом є удосконалення 

методів добору та оцінки вихідного матеріалу на стійкість до холоду при гетерозисній 

селекції ранньостиглих гібридів, чому і присвячена дана дисертаційна робота. 

Впровадження новітніх методів оцінки та створення вихідного матеріалу, які 

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

оцінок селекційного матеріалу та його добору на стійкість до низьких додатних 

температур, є дієвим важелем підвищення ефективності селекційної роботи. Вирішення 

цих завдань є актуальними для теоретичної селекції, а практичні результати зі створення 



інноваційних гібридів нададуть можливість виробництву збільшити урожайність та 

валові збори зерна кукурудзи.  

Дисертаційна робота Плотки Віталія Віталійовича «Селекція ранньостиглих 

холодостійких гібридів кукурудзи на базі кременистих інбредних ліній» є завершеною 

науковою працею, яку він виконав особисто в Інституті зернових культур НААН 

впродовж 2011-2015 рр. згідно з Державною комплексною науково-технічною 

програмою ПНД 11 «Зернові культури» за завданням 11.02/4-01.01 «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» (№ 

державної реєстрації 0111U004696).  

Наукова новизна. Метою роботи була оцінка і добір самозапилених сімей S4-S6, 

кременистого типу різного генетичного походження для селекції ранньостиглих 

холодостійких гібридів кукурудзи. Було досліджено особливості прояву основних 

господарсько-цінних ознак ранньостиглих самозапилених сімей S4-S6 та визначено 

шляхи подальшого їх використання в селекційній практиці, сформовано колекцію 

скоростиглих холодостійких кременистих форм, які є базовою для формування 

генофонду вихідного матеріалу при створенні ранньостиглих гібридів кукурудзи. 

Проведена оцінка та добір серед вихідного матеріалу на ознаки, пов’язані з 

ранньостиглістю. Виділені зразки з підвищеним рівнем холодостійкості, високою 

комбінаційною здатністю відносно врожайності та низької збиральної вологості зерна. 

Виділені кращі тесткросні гібриди, які за врожайністю зерна перевищували стандарти, 

за нижчої його вологості.  

У представленій роботі теоретично узагальнено та практично вирішено наукові 

проблеми селекції ліній і гібридів кукурудзи на стійкість до низьких температур.  

Розроблено системний підхід до виявлення нових джерел холодостійкості, встановлені 

закономірності та особливостей успадкування ознак стійкості гібридними поколіннями 

у поєднанні з цінними господарськими ознаками. Удосконалено методичні підходи 

щодо прогнозування цінності ліній кукурудзи для селекції високоврожайних і 

холодостійких гібридів на основі аналітичних моделей залежності стійкості гібрида F1 

від стійкості батьківських форм та прояву її донорських властивостей у гібриді. 

Практичне значення отриманих наукових результатів. За результатами 

досліджень   створені кременисті ранньостиглі лінії кукурудзи: (ДК273×ДК720)112111; 

(ДК204 × ДК206)231111; (ДК357A × ДК273)111211; (ДК720 × ДК206)211111; (ДК720 

×ДК206)312111 із цвітінням волотей на 5-7 діб раніше ліній-стандартів ДК959 та ДК273. 

Виділені дві самозапилені лінії S6: (ДК273×ДК204)111211, (ДК273×ДК204)123111 з 

високим рівнем холодостійкості та більш раннім цвітінням качанів відповідно на 2 і 5 діб 

відносно вихідних ліній: ДК959 та ДК273. Вказані лінії S6 включені в подальший 

селекційний процес для одержання ранньостиглих холодостійких комерційних гібридів 

кукурудзи.  

За участі автора створені гібриди кукурудзи: ранньостиглі ДН Паланок, ДН 

Зоряна, ДБ Лада, ДН Патріот; середньоранні – ДН Арго, ДН Славиця; середньостиглий 

– ДН Булат. Вони забезпечують врожайність зерна на 3-5 % вище за відповідні 

стандарти. Також, дисертант є автором батьківського компоненту (лінія) ДК4538 ЗСЗМ. 

Нові ранньостиглі гібриди занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні протягом 2015-2018 рр. Гібриди: ДН Меотида; ДН Нур; ДН 

Астра; ДН Тала; ДМ Ескіз та батьківські компоненти: Крос 256С; Крос 159С; ДК959 С; 

ДК9527 ЗСЗМ які нині проходять кваліфікаційну експертизу. 



 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 селекційних досліджень, безпосередньо 

розробляв програму і схему досліджень, проаналізував експериментальні дані, провів 

велику експериментальну роботу з використанням сучасних способів оцінки 

селекційного матеріалу. 

Ступінь впровадження результатів роботи на момент її захисту достатній. 

Розроблені методичні підходи до селекції ранньостиглих холодостійких гібридів 

впроваджені у практичну селекцію і мають позитивні результати. На основі досліджень 

були створені ранньостиглі гібриди кукурудзи з підвищеним рівнем холодостійкості, які 

занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні. 

Частина нових інноваційних гібридів проходить державну реєстрацію і має перспективи 

до впровадження їх у виробництво.  

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 холодостійкості та продуктивності.  

Обсяг і повнота опублікованих матеріалів досліджень.  За результатами 

досліджень опубліковано 20 наукових праць, з яких шість – у фахових виданнях 

України, одна стаття – у зарубіжному фаховому виданні, п’ять – тези наукових 

конференцій, отримано вісім авторських свідоцтв на гібриди та батьківський компонент 

кукурудзи.  

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

симпозіумах. 

Декларація особистого внеску здобувача. Дисертант особисто розробив 

основну концепцію дослідження, провів експерименти, узагальнив результати роботи, 

обґрунтував основні положення, висновки і практичні рекомендації.  

Оцінка мови і стилю дисертації. Дисертацію написано українською 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 актуальність досліджень та новизну. В 

практичному значенні показано, що завдяки проведеним дослідженням створено  нові 

інноваційні гібриди і лінії, що мають можливість ефективно досягти поставленої мети. 

Запитання.  



- Стор. 20.  Чому у новизні не показано перевищення над стандартом ранньостиглої 

групи Дніпровський 181СВ, а показано тільки середньоранній Оржиця 237МВ? 

 

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

селекції скоростиглих гібридів кукурудзи в зв’язку вимогами сучасного рослинництва 

в Україні та інших країнах. Представлені результати аналізу джерел світової та 

вітчизняної літератури за темою досліджень, встановлено основні переваги 

використання ранньостиглих холодостійких гібридів кукурудзи в структурі посівів для 

зон Степу, Лісостепу та Полісся. Доведено, що в Україні дослідження такого напряму є 

новими і перспективними.  

Зауваження і побажання: 

- У розділі 1 дещо звужені перспективи використання ранньостиглих форм. 

Адже скоростиглі форми на сьогодні широко використовуються також у 

південних регіонах, особливо на зрошуваних землях, за використання їх у 

сівозмінах в якості попередника під озимі культури, в якості поукісних та 

післяжнивних культур та сівби у надранні строки (перша декада квітня). Це 

питання є також актуальним у зв’язку з тенденціями до змін клімату та 

подовженням тривалості безморозного періоду. Скоростиглі гібриди мають 

перевагу у південному регіоні і на неполивних землях, оскільки у них значно 

менше водоспоживання і, завдяки меншій тривалості вегетації, вони можуть 

завершити формування зерна до жорсткої посухи, що спостерігається 

наприкінці липня та серпні. 

- Стор. 45-46. Методику оцінки холодостійкості можна було б перенести до 

Розділу 2. 

 

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

матеріали та методику. 

Запитання і побажання: 
- З фенологічних спостережень визначали тривалість періоду «сходи-цвітіння 

50% жіночих суцвіть» (стор.53). Чи не було б доцільно визначати і цвітіння 

волоті? Адже за густоти рослин 60 тис./га, особливо в сухі роки є 

можливість оцінити і дихогамію, як показник посухостійкості.  

- Стор. 55. За стандарти використовували гібриди Дніпровський 181СВ та 

Оржиця 237МВ. Чому використовували за стандарт середньоранній гібрид? 

Які хололодостійкі лінії (можливо генетичні плазми) входили до родоводу цих 

гібридів?.  

 

Розділ 3. За результатами досліджень третього розділу встановлено морфо-

біологічні, господарсько-цінні та фізіологічні ознаки самозапилених сімей кукурудзи. 

Визначено вплив умов років досліджень на рівень прояву господарсько-цінних ознак 

самозапилених сімей S4-S6 та їх тесткросів: тривалість періодів сходи – цвітіння 50 % 

качанів; холодостійкість самозапилених сімей; висота рослин та висота прикріплення 

качана; врожайність та збиральна вологість зерна тесткросів.  За результатами добору на 

скорочення тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % качанів виділено сім’ї S6: 

(ДК273×ДК204)211112; (ДК959×ДК273)121111; (ДК357A×ДК204)142111; (ДК720×ДК206)211111, які 

зацвітали на 5-6 діб раніше, ніж лінія-стандарт ДК959. Проведено класифікацію сімей 

S4-S6 за рівнем холодостійкості на високохолодостійкі, холодостійкі, слабохолодостійкі 

та не холодостійкі. Виділені сім’ї S6 (ДК273×ДК204)111211, (ДК273×ДК204)123111, з 

високим рівнем холодостійкості та більш раннім цвітінням качанів (на 2 та 5 діб) 

відносно ліній-стандартів ДК959 (51 доба) та ДК273 (54 доби). Визначено, що 



ефективність добору на холодостійкість в значній мірі залежала від генотипу вихідних 

ліній-батьківських компонентів самозапилених гібридів. Зокрема, максимальне число 

ранньостиглих холодостійких сімей S6 (25%) отримано на базі гібридів, створених за 

участі вихідної лінії ДК206, а високохолодостійких (25 %) – ДК204 та ДК720, тоді як на 

базі лінії ДК206 не отримано жодної. 

Визначено генетично цінні зразки за холодостійкістю, скоростиглістю, 

господарсько-цінними ознаками. Створено  

Обговорення і побажання до розділу 3: 
- В дослідженнях вивчали сім’ї  S4- S6. За якими ознаками проводили добори в 

попередніх генераціях? Як успадковувалась тривалість періоду «сходи-

цвітіння качана» в ранніх поколіннях самозапилення? 

- На стор.57 (табл.3.1) показано, що тривалість періоду «сходи-цвітіння 

качана» у деяких сімей сягала 38 діб. Чи існує межа оптимальної тривалості 

цього періоду? Бажано було б і вказати на кореляцію тривалості  періоду 

«сходи-цвітіння качана», холодостійкості з продуктивністю сімей та 

гібридів за їх участі.  

- В таблиці 3.3 наведено відсоток ліній з коротким періодом періоду «сходи-

цвітіння качана». Бажано було б вказати параметри короткого періоду. 

- Чи спостерігалась кореляція між висотою рослин та холодостійкістю, 

тривалістю періоду «сходи-цвітіння качана»? 

 

Розділ 4. Наведено результати визначення комбінаційної здатності сімей S4- S6. За 

оцінками ефектів загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) відносно врожайності зерна 

проведена класифікація сімей S6 на 3 групи. Виділені сім’ї: (ДК204×ДК959)321112 та 

(ДК959×ДК273)213111  віднесені до І класу, які представляють найбільший інтерес для 

селекції ранньостиглих гібридів. Визначено, що взаємозв'язок оцінок ефектів ЗКЗ у 

сімей S5 та S6 є високим позитивним (r=0,77), що вказує на можливість ефективного 

добору за цією ознакою в кожній генерації самозапилення. Лінія (ДК959×ДК273)213111 

під індексом ДК9527 ЗСЗМ, увійшла до складу материнської форми простого 

модифікованого ранньостиглого кременистого гібриду ДН Нур, переданого на 

кваліфікаційну експертизу з метою його реєстрації в Україні та Казахстані.  Виділено 

сім'ї S6 з низькими оцінками ефектів ЗКЗ за ознакою “збиральна вологість зерна”: 

(ДК959×ДК273)312111 та (ДК959×ДК273)213111, на рівні ранньостиглої лінії-стандарту 

ДК959. За участі константної лінії ДК273 було отримано 58 % сімей S6, в тому числі: 

(ДК959 × ДК273)312111, (ДК959 × ДК273)213111, (ДК273 × ДК204)122111, (ДК357А 

×ДК273)112111 та інші, з  низькими показниками вологості зерна при збиранні та рівнем 

ефектів ЗКЗ в межах І класу. Стабільно низькими значеннями варіанси СКЗ, за цією 

ознакою, відзначились сім'ї S6: (ДК204×ДК959)321112; (ДК273×ДК204)122111 та 

(ДК357А×ДК273)112111. 

Зауваження і побажання до розділу 4: 
- В таблиці 4.1 наведені результати оцінки комбінаційної здатності ліній. 

Спостерігається суттєва зміна класів ЗКЗ та варіанс СКЗ. Чим це можна 

пояснити? 

- В розділі  бажано було б навести лінії, що поєднують високу комбінаційну 

здатність за врожайністю, холодостійкістю та збиральною вологістю 

зерна. 

 

Розділ 5. Надана характеристика тест кросів за господарськими ознаками.  

Виділені ранньостиглі гібридні комбінації Крос 250М×(ДК357A×ДК204)111111; Крос 

239М×(ДК204×ДК273)512311; Крос 239М×(ДК273×ДК204)111211, цвітіння качана у  




