
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Плотки Віталія Віталійовича «Селекція 

ранньостиглих холодостійких гібридів кукурудзи на базі кременистих інбре-

дних ліній», що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата сіль-

ськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво. 
 

Актуальність теми. Використання нових сортів і гібридів стало голов-

ним показником підвищення врожайності сільськогосподарських культур у 

світі. Проте, високий генетичний потенціал продуктивності не гарантує ста-

більної реалізації потенціалу у реальних польових умовах. Створення нових 

генотипів з високою стійкістю до несприятливих біотичних і абіотичних 

чинників довкілля є пріоритетним напрямом селекційної науки. 

Пошук джерел розширення генетичного різноманіття вихідного матеріа-

лу залишається пріоритетним напрямом теоретичної селекції. 

Селекція ранньостиглих гібридів кукурудзи у світі в значній мірі базу-

ється на використанні кременистого вихідного матеріалу, який добре комбі-

нує з зубовидними гетерозисними групами. Це дає можливість вирішити ці-

лий ряд проблем пов’язаних на початку вегетації із затримкою сходів, а на-

прикінці – з досягненням повного визрівання зерна, інтенсивністю накопи-

чення сухої маси, темпами втрати вологи зерном і т.д. 

Тому запропонована автором подальша розробка наукових засад ство-

рення адаптованих до несприятливих чинників довкілля ранньостиглих гіб-

ридів кукурудзи з високою продуктивністю є актуальною і своєчасною. 

Подальше розширення ареалу розповсюдження гібридів вітчизняної се-

лекції важливим елементом є удосконалення методів добору та оцінки вихід-

ного матеріалу на стійкість до холоду при гетерозисній селекції ранньостиг-

лих гібридів, цьому і присвячена дана дисертаційна робота. 

Дисертаційна робота виконувалась згідно програми ПНД ІІ «Зернові ку-

льтури» 2011-2015 рр. за завданням 11.02/01.01. Дослідити генетичні, фізіо-

логічні, біохімічні аспекти стійкості вихідного матеріалу кукурудзи до стре-

сових факторів розвитку і на його основі з використанням новітніх селекцій-

них і біотехнологічних методів створити моделі гібридів адаптованих до 



умов різних регіонів України з підвищеними врожайними та якісними показ-

никами продукції для використання в харчовій, фуражній, переробній та ме-

дичній галузях виробництва (№ державної реєстрації 0111U004696). 

Метою досліджень була оцінка і добір самозапилених сімей S4 –S6, кре-

менистого типу різного генетичного походження для селекції ранньостиглих 

холодостійких гібридів кукурудзи.  

Було поставлено ряд завдань, що привертають увагу селекціонерів: оці-

нити самозапилені сім’ї S4 –S6 за комплексом селекційних ознак; визначити 

рівень холодостійкості самозапилених сімей S4 –S6 ; дослідити прояв основ-

них  морфобіологічних ознак нового матеріалу за різних умов; провести до-

бір сімей за комбінаційною здатністю відносно ознак «врожайність та збира-

льна вологість зерна»; створити робочу колекцію перспективних кременис-

тих генотипів для селекції вихідного матеріалу наступних циклів; виділити 

кращі, за комплексом ознак гібриди і передати їх на кваліфікаційну експерти-

зу. 

Віталій Віталійович успішно справився з поставленими задачами, вико-

нав план науково-дослідних робіт в повному обсязі. Аналіз основних поло-

жень дисертації показує, що вони мають наукову новизну і практичну цін-

ність. 

Наукова новизна. Вперше досліджено особливості прояву основних гос-

подарсько-цінних ознак ранньостиглих самозапилених сімей S4 –S6 та визна-

чено шляхи подальшого їх використання в селекційній практиці, сформовано 

колекцію скоростиглих холодостійких кременистих форм. Проведена оцінка 

та добір вихідного матеріалу на ознаки, пов’язані з ранньостиглістю. Виділе-

ні зразки з підвищеним рівнем холодостійкості, високою комбінаційною зда-

тністю відносно врожайності та низької збиральної вологості зерна. Виділені 

кращі тесткросні гібриди, які за врожайністю зерна перевищували стандарт 

на 0,9-1,8 т/га при нижчій на 0,1-0,6% його вологості.  

Практична і методична значущість. Створені кременисті ранньостиглі 

лінії кукурудзи із цвітінням волотей на 5-7 діб раніше ліній-стандартів. Виді-



лені дві самозапилені лінії S6 з високим рівнем холодостійкості та більш ран-

нім цвітінням качанів, відповідно на 2 і 5 діб відносно вихідних ліній. Дані 

лінії S6 включені в подальший селекційний процес для одержання ранньости-

глих холодостійких комерційних гібридів кукурудзи. 

За участі автора створено чотири ранньостиглих, два середньоранніх і 

один середньостиглий гібриди кукурудзи. Вони забезпечують врожайність 

зерна на 3-5% вище за відповідні стандарти. 

Нові ранньостиглі гібриди ( ДН Меотида, ДН Нур, ДН Астра, ДН Тала,  

ДМ Ескіз) занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для по-

ширення в Україні протягом 2015-2018 рр. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їх достовірність. Представлена дисертація має спрямованість і продуманість 

поставлених на вивчення питань. Всі заплановані дослідження виконано в 

повному обсязі на високому науково-методичному рівні. Одержані результа-

ти обґрунтовані, систематизовані, статистично оброблені. Описання, аналіз 

та узагальнення експериментального матеріалу виконанні з урахуванням ная-

вної наукової інформації. Дисертаційна робота виконана за продуманим пла-

ном з використанням сучасних методів досліджень. Усі розділи дисертації є 

повними, закінченими, з обґрунтованими висновками, які витікають з резуль-

татів досліджень. Загальні висновки відображають експериментальні дані ди-

сертації і свідчать про глибокий аналіз отриманих результатів. 

Апробація, публікації. Основні положення дисертації достатньо висвіт-

лені у 20 наукових працях, з яких шість у фахових виданнях України, одна 

стаття – у зарубіжному фаховому виданні, п’ять – тези наукових конферен-

цій, отримано вісім авторських свідоцтв на гібриди та батьківські компонен-

ти кукурудзи. Основні положення і висновки дисертації відображені в публі-

каціях. Матеріал дисертації, судячи з переліку та назв конференцій достатньо 

апробований. 

Автореферат дисертації відображає в стислому вигляді зміст дисертації, 

результати досліджень, висновки і практичні рекомендації. 



Проте, в процесі ознайомлення з дисертацією, виникло ряд побажань, 

зауважень та запитань: 

1. В розділі 1 детально проаналізовано результати зарубіжних та вітчиз-

няних досліджень по створенню ранньостиглих холодостійких гібридів куку-

рудзи і прогнозується, що в результаті зміни кліматичних умов строки сівби 

кукурудзи в майбутньому, до 2050 року змістяться на більш ранні. Як на Ва-

шу думку, може це вже відбувається, чи відбудеться найближчим часом? 

2. У першому розділі дисертації бажано було б навести результати робіт 

вчених Р.А. Цильке, В.А. Драгавцева, які досить досконально вивчили комбі-

наційну здатність зернових культур в екологічних градієнтах. 

3. В практичному значенні одержаних результатів (с.20) представлена 

інформація по створенню кременистих ранньостиглих ліній і гібридів куку-

рудзи, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для по-

ширення в Україні, але відсутні посилання на Акти впровадження їх у вироб-

ництво і в селекційний процес. 

4. В другому розділі, при характеристиці погодних умов у 2013 році кі-

лькість опадів перед сівбою було в 2,4 рази менше норми, а сходи у більшості 

селекційних форм з’явились на 8-9 добу після  сівби; у 2014 і 2015 рр. запаси 

продуктивної вологи були оптимальними, але сходи появились через 10-12 

діб після сівби. Як Ви можете пояснити затримку сходів кукурудзи за опти-

мальних умов вирощування? 

5. Вкажіть основні переваги ранньостиглих холодостійких гібридів ку-

курудзи і які вітчизняні гібриди впроваджені у сільськогосподарське вироб-

ництво? 

6. Згідно якої методики Ви визначили рівень холодостійкості сімей S5 та 

S6 ? 

7. Чому саме, Ви почали оцінювати селекційний матеріал за господарсь-

ко-цінними ознаками з сімей S4? 

8. Чому саме значення ефектів ЗКЗ у представлених таблицях не дорів-

нює нулю? 



 


