
Відзив

офіційного опонента на дисертацію Рябченка Едуарда Миколайовича «Селе
кція подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи плазми Ланкастер з використанням 
методу гаплоідії», поданої до спеціалізованої вченої ради Д  08.353.01 при ДУ  
Інститут зернових культур НА АРІ України на здобуття наукового ступеня 
кандидата сільськогосподарських наук із спеціальності 06.01.05- селекція і 
насінництво

Актуальність теми. Інтенсифікація селекційного процесу кукурудзи в зна

чній мірі пов'язана з скороченням строків отримання гомозиготних ліній різних 

генетичних штазм. Традиційний метод їх створення вимагає тривалого часу для 

проведення інбридингу. Вирішення цієї проблеми стало можливим після розробки 

вченими методу селекції матроклінних гаплоїдів кукурудзи, що дозволяє отрима

ти нові гомозиготні лінії впродовж 1-2 років. Досліджень з цього напрямку недо

статньо, тому, не викликає_сумнівів актуальність розробки теоретичних і практи

чних основ гаплоїдної селекції при створенні подвоєних гаплоїдних ліній кукуру

дзи, з селекційно-цінними ознаками і адаптивністю до різних умов вирощування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалася згідно тематичних планів наукових досліджень ДУ Інститу

ту сільського господарства степової зони НААН України (нині ДУ Інститут зер

нових культур НААН),згідно НТП 10 «Зернові культури» 2006-2010. Дослідити 

генетичні і фізіологічні особливості створення принципово нового вихідного ма

теріалу кукурудзи з підвищеним рівнем холодо-, жаро-, посухостійкостіі біохіміч

них показників, а також розробити моделі гібридів придатних до вирощування в 

різних природно-кліматичних зонах (№ державної реєстрації 0107Ш04366) та 

ПНД 11 «Зернові культури» 2011-2015 рр. Дослідити генетичні, фізіологічні, біо

хімічні аспекти стійкості вихідного матеріалу кукурудзи до стресових факторів 

розвитку і на його основі з використанням новітніх селекційних і біотехнологіч- 

них методів створити моделі гібридів адаптованих до умов різних регіонів Украї

ни з підвищеними врожайними та якісними показниками продукції для викорис

тання в харчовій, фуражній, переробній та медичній галузях виробництва (№ 

державної реєстрації 011Ш004696).
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Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні теоретично об

ґрунтована і практично доведена ефективність використання методу прискорено

го створення подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи генетичної плазми Ланкастер 

з використанням матроклінних гаплоїдів, та досліджені особливості їх селекції, 

які дозволяють в 2-3 рази прискорити цей процес.

Проведено оцінку подвоєних гаплоїдних ліній та їх тесткросів, за морфо- 

біологічними, господарсько-цінними показниками, і адаптивною здатністю. Виді

лені кращі з них, які перевищували вихідні лінії за комплексом господарсько- 

цінних показників і включені в селекційний процес для отримання нових високо

врожайних гібридів.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 178 сторі

нках загального тексту. Містить вступ, сім розділів, висновки, рекомендації для 

селекційної практики, список використаних джерел (266 найменувань, з яких 99 

зарубіжні), 21 додаток, ілюстрована 31 таблицею та 17 рисунками.

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи. У Вступі обґрунтовано ак

туальність роботи, сформульовано мету та завдання досліджень, наукову новизну, 

практичне значення отриманих результатів. Задекларований особистий внесок 

здобувана, відомості про апробацію роботи.

Стосовно мети, завдання і предмета досліджень, наукової новизни заува

жень немає, вони в повній мірі відповідають вимогам до кандидатської дисертації.

У першому розділі «Наукові основи використання гаплоїдії при створенні 

нового вихідного матеріалу» висвітлено знайдені та впроваджені способи вирішен

ня проблем сучасної селекції кукурудзи з використанням гаплоідії. Представлені 

найбільш розповсюджені методи створення гаплоїдних рослин. Наведено перспе

ктивність використання гаплоїдії у порівнянні зі стандартним методом, та при

клади використання подвоєних гаплоїдних ліній при створені гібридів кукурудзи, 

що й визначило напрям досліджень.

У другому розділі «Ґрунтово-кліматичні умови, методика проведення до

сліджень і вихідний матеріал» охарактеризовані погодні умови, використані лінії, 

методи досліджень, які надали можливість в повному обсязі виконати завдання.
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Метеорологічні умови за роками проведення досліджень дещо відрізнялися між 

собою, що було враховано при аналізі експериментальних даних.

Попередні дослідження виявили, що найбільш зручні в роботі з генетичного 

маркування форми споріднені з плазмою Ланкастер. Була сформована колекція 

подвоєних гаплоїдів на основі вихідного матеріалу цієї геноплазми. Популяції, які 

були залучені до генетичного маркування, створені на базі елітних ліній -  ДК267, 

ДК296, ДІ<633/266, ДК633. На основі цих популяцій було отримано 824 гаплоїда, 

а на їх базі 78 подвоєних гаплоїдних (ПГ) ліній кукурудзи. Після оцінки за основ

ними морфологічними і господарсько-цінними ознаками відібрано 29 подвоєних 

гаплоїдних ліній, які в подальшому більш детальніше досліджувались в роботі. 

Для оцінки комбінаційної здатності вони схрещувались з тестерами -  

ДК744хДК274-3, Крос 287М(плазма Айодент), ДК500хДК307-5 (змішана плазма).

У третьому розділі «Морфобіологічні, господарсько-цінні та фізіологічні 

ознаки подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи» виділено лінії з мінімальною різни

цею періоду сходи-цвітіння за стресових і оптимальних умов вирощування. Озна

ка висоти рослин змінювалась в різних умовах вегетації, прибавка висоти рослин 

ліній кукурудзи в оптимальних порівняно зі стресовими умовами становила від 

8,5 до 48,5%. Між ознаками «висота рослин» та «висота прикріплення качанів» 

спостерігалася тісна кореляція, що дозволило виділити генотипи з меншою реак

цією на зміну умов вирощування за цією ознакою. За ознакою «збиральна воло

гість зерна» виділено лінії з максимальним значенням індексу співвідношення 

урожайності та вологості зерна. За ознакою «врожайність зерна» виділено п’ять 

відносно стабільних ліній. Наведені результати диференціації ліній кукурудзи за 

ознакою «жаростійкість» яка дозволила виділити шість жаростійких форм. Жаро

стійкі подвоєні гаплоїдні лінії характеризуються меншою тривалістю періоду 

сходи-цвітіння по 50% качанів на три-чотири доби в порівнянні з вихідною лінією 

ДК 267. Встановлено що більшість подвоєних гаплоїдних ліній відзначались ни

зькою стійкістю до холоду, а також виділено гаплоїдні лінії які поєднують високу 

жаростійкість і холодостійкість.

У четвертому розділі «Комбінаційна здатність подвоєних гаплоїдних ліній
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кукурудзи» за результатами оцінок комбінаційної здатності за ознаками «урожай

ність зерна» і «збиральна вологість зерна» диференційовано лінії за високими і 

низькими значеннями ефектів загальної комбінаційної здатності і визначена їх се

лекційна цінність.

У п ’ятому розділі «Характеристика тесткросіе подвоєних гаплоїдних ліній 

та гібридів» встановлено, що врожайність тест кросів значно варіювала в різних 

умовах вегетації, визначена краща гібридна комбінація, яка перевищувала станда

рти і включена до програм створення стерильних аналогів, та аналогів відновни

ків стерильності.

У шостому розділі «Адаптивний потенціал та екологічна стабільність 

подвоєних гаплоїдних ліній та гібридів» Виділено лінії з високими показниками 

ефектів ЗАЗ: ДгабОІб, ДгабОН, Дга6025, Дга6021, ДК296, Дга6018, ДгабОІЗ. 

Найвищим значенням селекційної цінності характеризувалась лінія ДгабОІб 

(3,32), ця лінія також була найбільш стабільною за врожайністю зерна. Розподіле

но генотипи за коефіцієнтом регресії на інтенсивний, гомеостатичний і середньо- 

пластичний тип реакції. Дослідження параметрів адаптивної здатності тесткросів 

подвоєних гаплоїдів і вихідних ліній дозволили отримати 58,6% гібридів з пози

тивними значеннями ЗАЗ, а також розподілити гібриди за екологічною пластичні

стю та виділити гібриди зі стабільною урожайністю зерна.

У сьомому розділі «Характеристика нових гібридів кукурудзи створених за 

участю подвоєних гаплоїдних ліній» наведена характеристика нових гібридів 

створених за участю подвоєних гаплоїдних ліній: ДН Аджиманка, ДН Фієста, ДН 

Віта, ДН Булат, які занесені до Державного реєстру сортів рослин України.

Висновки дисертації сформульовані відповідно до мети та завдань і повною 

мірою відображають основні результати досліджень. Наведено теоретичне обґру

нтування і нове вирішення наукових задач пов’язаних з селекцією гібридів куку

рудзи. За матеріалами дисертації опубліковано 25 наукових праць, з яких шість 

статей у фахових наукових виданнях України, одна у іноземному виданні, 9 тез 

доповідей науково-практичних міжнародних конференцій, один каталог, сім авто

рських свідоцтв про державну реєстрацію гібридів кукурудзи і 1 патент на корис-
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ну модель. Автореферат за своїм змістом повністю відповідає дисертації. Пропо

зиції для селекційної практики викладені чітко та аргументовано.

Зауваоїсення і недоліки. Оцінюючи дисертаційну роботу, як завершену нау

кову працю вважаємо за доцільне вказати на деякі недоліки:

1. В роботі літературний огляд виходить за межі першого розділу та доповнюєть

ся в кожному наступному розділі.

2. Кількість опадів та температуру повітря краще представляти у вигляді таблиць, 

можливо й у додатках.

3. Передпосівна обробка проводиться в наступній послідовності: ранньовесняне 

боронування, перша і друга культивація а не навпаки (стор 34).

4. Незрозуміло, що таке біометричні спостереження (стор. 35).

5. Урожай зерна визначають ваговим методом при визначенні його вологості, а не 

зважують. Це невдала редакція (стор. 35).

6. По якій програмі виконана статистична обробка (стор. 36).

7. Висота ліній і подвоєних гібридів змінювалась, а вегетаційний період? Розділ 

3.2.

8. Як визначали достовірно вищу насіннєву продуктивність в т/га? (стор.64).

9. Не представлена методика визначення жаростійкості.

10. Висновок 5 є дискусійним відносно високої продуктивності і адаптивного по

тенціалу і виглядає як бажання селекціонера (стор. 72).

11. «Лінія може бути використана» - не конкретно (стор 80).

12. Назва таблиці 4.3 оцінка ефектів, а наводиться їх варіювання.

13. Робота не позбавлена граматичних та друкарських помилок.

Наведені нами недоліки, зауваження і побажання не ставлять під сумнів ви

соку оцінку дисертації. На більшість з них є сподівання аргументованих відпові

дей під час прилюдного захисту. Робота виконана на достатньому науковому та 

методичному рівні, викладена переважно доступним для сприйняття науковим 

стилем.

Висновок. Не зважаючи на вказані зауваження, дисертаційна робота Рябче- 

нка Е.М. є завершеною науковою працею, в якій отримані значні науково обґрун
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товані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу суттєво

го значення для гаплоїдної селекції кукурудзи. Необхідно відмітити, що за актуа

льністю, новизною, використанням сучасних методів досліджень та достовірніс

тю і високим практичним значенням отриманих результатів дисертація «Селекція 

подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи плазми Ланкастер з використанням методу 

гаплоідії» відповідає вимогам пункту 13 «Порядку присудження наукових ступе

нів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», а її автор 

Рябченко Едуард Миколайович заслуговує присудження наукового ступеня кан

дидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 -  селекція і насін

ництво.

Офіційний опонент

доктор сільськогосподарських наук, професор 
завідувач кафедри селекції і насінництва

Ващенко В.В.
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