
  

ВІДГУК 

 
офіційного опонента на дисертаційну роботу Рябченка Едуарда Миколайовича «Селекція 

подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи плазми Ланкастер», що представлена на здобуття 

наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 ─ 

селекція і насінництво. 

 

Актуальність теми і отриманих результатів. Важливого державного значення 

набуває конкурентноспроможність вітчизняних селекційних розробок, і в цьому сенсі – 

обмеженість зародкової плазми, також як і значна тривалість селекційного процесу, й досі є 

серйозними проблемами на цьому шляху. У їх вирішенні біотехнологія може зіграти 

визначальну роль. Вирішення цієї проблеми стало можливим після розробки вченими методу 

селекції матроклінних гаплоїдів кукурудзи, що дозволяє отримувати прискорено нові 

гомозиготні лінії впродовж 1-2 років. До останніх років такі дослідження в Україні не 

проводились. Тому, не викликає сумнівів актуальність розробки теоретичних і практичних 

основ гаплоїдної селекції в нашій країні при створенні подвоєних гаплоїдних ліній 

кукурудзи, з високими показниками селекційних ознак і адаптивністю до різноманітних умов 

України. 

Роботою Едуарда Миколайовича Рябченка передбачалось оцінити можливість 

виділення гаплоїдів на базі різного вихідного матеріалу плазми Ланкастер; створити робочу 

колекцію перспективних подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи та провести їх морфо-

біологічну оцінку; проаналізувати загальну та специфічну комбінаційну здатність подвоєних 

гаплоїдних ліній, відносно основних господарсько-цінних ознак; виділити кращі за 

продуктивністю зерна і адаптивною здатністю подвоєні гаплоїдні лінії; оцінити тесткроси 

створені на базі подвоєних гаплоїдних ліній за врожайністю та збиральною вологістю зерна, 

адаптивною здатністю; створити та передати на державне сортовипробування нові 

високоврожайні гібриди кукурудзи. Всі поставлені до досліджень завдання є актуальними, 

мають наукову і практичну значущість. 

Дисертаційна робота Рябченка Е.М. є завершеною науковою працею, яку він виконав 

особисто за період 2009-2011 рр. згідно тематичних планів наукових досліджень ДУ 

Інституту сільського господарства степової зони НААН України (нині ДУ Інститут зернових 

культур НААН), відповідно до науково-технічної програми «Зернові культури», що 

підтверджує її актуальність. 

Метою роботи передбачалось теоретично обґрунтувати і практично вирішити 

завдання зі створення і селекційної оцінки гомозиготних подвоєних гаплоїдних ліній 

кукурудзи адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов Північного Степу України, на основі 

удосконалення технології їх отримання. 

Найсуттєвіші наукові результати і їх новизна полягають в тому, що вперше в 

Україні теоретично обґрунтована і практично доведена ефективність використання методу 

прискореного створення гомозиготних подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи генетичної 

плазми Ланкастер з використанням матроклінних гаплоїдів. Досліджені за єдиною схемою 

морфо-біологічні, та селекційні показники подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи, а також 

створених за їх участі гібридів. Виділені подвоєні гаплоїдні лінії, які перевищували вихідні 

лінії за комплексом господарсько-цінних показників і включені в селекційний процес для 

отримання нових високоврожайних гібридів. 

Практичне значення отриманих наукових результатів. За результатами проведеної 

роботи автором створені подвоєні гаплоїдні лінії кукурудзи (Дга6021, Дга6025, Дга6014, 

Дга6016) з високою насіннєвою продуктивністю, на 2,8-13,6% вище кращих вихідних ліній, 

та нижчою на 0,6-4,9% збиральною вологістю зерна. Вони увійшли до складу гібридів 

занесених до Державного реєстру сортів рослин України та переданих на державне 

сортовипробування. За участю автора створені гібриди кукурудзи різних груп стиглості: 

Вердикт, ДН Пивиха, ДН Синевир, ДН Зоряна, ДН Арго, ДН Корунд, ДН Орлик, ДН Булат, 

ДН Веста (занесені до Державного реєстру сортів рослин України) та гібриди ДН Рава,       

ДН Патріот, ДН Віта, ДН Росток, ДН Олена які проходять державне сортовипробування. 



  

Вони забезпечують врожайність зерна на 1,22-2,53 т/га вище відповідних стандартів, при 

нижчій на 1,5-3,5% збиральній вологості зерна. Ці результати підтверджують високу 

практичну значущість дисертаційної роботи Е. М. Рябченка. 

Ступінь впровадження результатів роботи на момент її захисту достатній. 

Створений вихідний лінійний матеріал використано в селекції кукурудзи в ДУ Інститут 

зернових культур НААН. Отримані за участі авторських розробок Е. М. Рябченка гібриди 

кукурудзи занесені до Державного реєстру сортів та впроваджені у виробництво. Нові 

перспективні гібриди проходять державну реєстрацію. Нові гібриди ДН Пивиха ДН Синевир, 

ДН Рава, ДН Росток та інші проходили випробування в умовах зрошення за різних способів 

поливу (дощування, краплинне зрошення) і показали високу конкурентоспроможність у 

порівнянні з гібридами відомих селекційних іноземних фірм та забезпечили урожайність 

зерна від 11 до 16 т/га зерна залежно від групи стиглості. 

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 обґрунтовані, систематизовані, 

статистично оброблені. Опис, аналіз та узагальнення експериментального матеріалу виконані 

з урахуванням наявної наукової інформації. Дисертація написана за продуманим планом з 

використанням сучасних біотехнологічних, 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 дослідів, безпосередньо розробляв програму і 

схему досліджень, проаналізував експериментальні дані, провів велику експериментальну 

роботу з використанням сучасних біотехнологічних та генетичних методів створення та 

оцінки селекційного вихідного матеріалу. 

Рекомендації щодо використання результатів досліджень. Наукові результати 

роботи, вихідний матеріал рекомендується використовувати в селекції, а створені гібриди – в 

сільськогосподарському виробництві після проходження реєстрації. 

Обсяг і повнота опублікованих матеріалів досліджень. Матеріали досліджень 

опубліковані повно в 25 наукових працях, з яких 5 статей − у фахових виданнях України, 1 − 

у зарубіжному фаховому виданні та 9 тез у збірниках наукових конференцій. Отримано 7 

авторських свідоцтв на гібриди кукурудзи та патент на корисну модель. Робота достатньо 

апробована на конференціях та науково-методичних радах. 

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. 

Відповідність дисертації визначеній спеціальності, профілю спецради і вимогам 

щодо дисертацій. Дисертація відповідає паспорту визначеної спеціальності 06.01.05 − 

селекція і насінництво, профілю спеціалізованої ради Д 08.353.01 та вимогам щодо 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. 

Автореферат відповідає змісту дисертації та основним положенням.  

 

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

запитань на яких необхідно зупинитись. 

У вступі аргументовано подано актуальність досліджень, новизну. В практичному 

значенні показано, що завдяки застосуванню запропонованих методів створено нові лінії та 

гібриди, які впроваджені у селекційний процес та виробництво. 



  

- Дещо недооцінена робота вітчизняних вчених з селекції подвоєних гаплоїдів (стор. 5, 

останній абзац), де вказано, що робота розпочата в Україні менше 10 років тому. Адже 

роботи з цього напряму розпочались в Інституті зернових культур значно раніше, хоча і не 

в такому масштабі.  

 

Розділ 1. У першому розділі досить детально подано огляд літератури вітчизняних і 

зарубіжних досліджень з питань використання біотехнологічних прийомів для прискорення 

селекційного процесу і розширення генетичної мінливості. Висвітлено роль гаплоїдії в 

підвищенні інтенсифікації селекційного процесу кукурудзи. Представлені найбільш 

розповсюджені методи, які використовуються при створенні гаплоїдних рослин. Наведені 

перспективи використання гаплоїдії у порівнянні зі стандартним методом, та приклади 

використання подвоєних гаплоїдних ліній при створені високоадаптованих гібридів 

кукурудзи як у вітчизняній, так і в закордонній селекції. Всього опрацьовано 266 джерел, з 

них − 99 латиницею. Більшість публікацій в сучасних провідних наукових виданнях, що 

підкреслює високий рівень досліджень автора дисертації. Показано, що в Україні 

дослідження такого напряму є новими і перспективними.  

Зауваження і побажання до розділу 1: 

- За цитування значних за обсягом монографій бажано вказувати сторінки за 

якими робляться висновки. 

 

Розділ 2. В другому розділі в повному обсязі представлені умови досліджень, 

матеріали та методика. 

Зауваження і побажання: 

- На стор. 30 вказано, що дослідження проводились в 2009-2011 рр. Якщо до задач 

було поставлено передати на державне випробування нові гібриди (стор. 7), то, 

можливо дослідження не обмежувались тільки цими роками?  

 

Розділ 3. За результатами досліджень третього розділу надана характеристика 

подвоєних гаплоїдних ліній і експериментальних гібридів кукурудзи за різними ознаками, 

у тому числі і реакцією на стресові умови вирощування. Встановлено, що абсолютна 

гомозиготність подвоєних гаплоїдів не впливає негативно на урожайність per se та на їх 

основні морфобіологічні ознаки. Виділено подвоєні гаплоїдні лінії (Дга6016, Дга6014, 

Дга6025, Дга6021), які за врожайністю зерна перевищували вихідні лінії і їх ефективно 

можна використовувати в насінництві гібридів кукурудзи. Зафіксована від’ємна слабка 

кореляція між врожайністю зерна та основними морфобіологічними ознаками: “висота 

рослин” (r=±0,223), тривалість періоду “сходи − цвітіння 50% качанів” (r=±0,257) та 

“висота прикріплення качана” (r=±0,140), і від’ємна середня зі збиральною вологістю – 

r=±0,484, що вказує на незалежний характер їх успадкування. В процесі досліджень 

виділені ПГ лінії, які поєднували холодостійкість і жаростійкість – Дга6014, Дга6011, 

Дга6027, Дга6023, Дга6002. зроблено висновок, що враховуючи, відсутність попереднього 

добору ПГ ліній, як це відбувається при використанні методу класичного інбридингу, 

залучення різних фізіологічних засобів в оцінці зразків, є необхідним прийомом для 

ефективної селекції методом гаплоїдії. 

Зауваження і побажання до розділу 3: 

- Стор. 38, передостанній абзац. «всі зразки було розділено на 3 групи залежно від 

кількості діб від сходів до цвітіння 50% качанів». Малось на увазі за групами 

стиглості? Це можна було б показати (згрупувати лінії за тривалістю періоду) в 

табл. 3.2 і в подальших таблицях. 

- Бажано було б показати і мінливість періоду “сходи – цвітіння волоті”, а 

показники дихогамії характеризували б стресостійкість. 

- Стор. 43, табл. 3.3 В таблиці бажано було б показати і варіювання 

(модифікаційне) у вихідних ліній. 

- Дуже слабко описано методику визначення холодо- та жаростійкості. 

 



  

Розділ 4. В розділі показані результати визначення комбінаційної здатності 

подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи за основними господарсько-цінними ознаками. За 

оцінками ефектів загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) всі лінії були розділенні на три 

класи: 1 клас – зразки, оцінки ЗКЗ яких були достовірно вище середньої відносно НІР05;        

2 клас – з оцінками ЗКЗ, що достовірно не відрізнялись від НІР05; 3 клас – з оцінками ЗКЗ 

достовірно нижчими за НІР05. Визначено подвоєні гаплоїдні лінії, які незалежно від умов 

вирощування відзначались максимально високими оцінками ефектів ЗКЗ за ознакою 

“урожайність зерна” − Дга6003, Дга6014, Дга6016, і зразки, які підвищували оцінки ЗКЗ в 

несприятливих умовах – Дга6001, Дга6009, Дга6011, що визначає їх стійкість до 

екстремальних погодних умов і високу селекційну цінність при створенні 

високопродуктивних гібридів кукурудзи адаптованих до стресових умов вирощування. За 

результатами дослідження було виділено 37,9% ПГ і вихідні лінії ДК267, ДК296 з низькою 

збиральною вологістю зерна і які характеризувались від’ємними низькими значеннями 

ефектів ЗКЗ. Низькими від’ємними значеннями ефектів ЗКЗ протягом 2009-2011 рр. 

відзначались ПГ лінії Дга6026, ДК267, Дга6005, Дга6021, які можуть бути включені в процес 

створення гібридів з низькою збиральною вологістю зерна. 

Запитання і побажання до розділу 4: 

- На стор. 76, табл. 4.1 встановлена найбільш висока загальна комбінаційна 

здатність у лінії Дга6001 і в табл. 4.2 стабільно висока СКС, у несприятливий рік. 

Належить вона за тривалістю вегетації, умовно, до середньоранньої групи (стор. 

39). Належить вона до холодостійких та жаростійких. Чи може вона бути 

використана для створення стресостійких гібридів? 

- Висновки бажано було б подавати не за підрозділами, а за розділом. 

 

Розділ 5. Наведена характеристика тесткросів подвоєних гаплоїдних ліній за 

основними господарсько-цінними ознаками. Порівняльна оцінка гібридів, синтезованих на 

базі ПГ і ліній, отриманих стандартним методом, дала можливість встановити високу 

цінність ПГ ліній, які не поступались лініям отриманим стандартним та SSD (Single Seed 

Descent) методами, за врожайністю і збиральною вологістю зерна, висотою рослин і 

прикріпленням качана. Для визначення впливу зовнішніх чинників на оцінку гібридів 

кукурудзи за врожайністю зерна були проаналізовані результати випробування 99 

тесткросних комбінацій створених за участі ПГ і інбредних вихідних ліній. Згідно з 

результатами аналізу середньої врожайності зерна тесткросів у 2009-2011 рр. встановлено, 

що 75,9% тесткросів ПГ ліній достовірно перевищували за врожайністю зерна гібрид 

стандарт Хмельницький. Більшість із них отримана при схрещуванні ПГ ліній з тестерами 

ДК500×ДК307-5 (25 тесткросів) і Крос 287М (24 тесткроса) і дещо менша − на базі 

сестринського гібрида ДК744×ДК274-3 (17 тесткросів). Виділена комбінація (ДК744× 

ДК274-3)×Дга6016 з максимальною прибавкою врожайності зерна 1,55 т/га, порівняно з 

гібридом-стандартом Хмельницький. До числа десяти кращих за середньою врожайністю 

зерна, увійшло вісім гібридів, отриманих на базі ПГ ліній і лише два – з вихідними лініями. 

Три із них отримано за участі лінії Дга6016 ((ДК744×ДК274-3)×Дга6016, (ДК500×         

ДК307-5)×Дга6016, Крос 287М×Дга6016), з рівнем врожайності 8,49-8,86 т/га, що вказує на її 

високу ЗКЗ та значну  перспективу в практичній селекції. Виділено також лінії Дга6014, 

Дга6017, які відзначились в двох топових тесткросах. Максимальна врожайність зерна серед 

проаналізованих 99 експериментальних гібридів у несприятливих умовах 2009 р. отримана у 

тесткроса (ДК500×ДК307-5)×Дга6001 (8,18 т/га), що вище на 18,8 і 20,4% гібридів-стандартів 

Хмельницький і Солонянський 298СВ, відповідно. 

Обговорення розділу 5. 

- Таблиці 5.3 і 5.4 дещо дублюють дані. Можливо це різні групи стиглості ? 

- Лінія Дга6001 показала кращу урожайність в комбінації з тестером 

ДК500×ДК307-5 в екстремальний рік. Яка подальша перспектива використання 

цієї лінії при створенні стресостійких гібридів? 

 

 



  

 


