
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Вологдіної Галини Борисівни 

“Створення вихідного матеріалу і сортів пшениці м’якої озимої з використанням 

сортозразків болгарської селекції в умовах Лісостепу України”, що представлена на 

здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

06.01.05 ─ селекція і насінництво. 

 

 

Основними задачами сучасної селекції є підвищення загальної і специфічної 

адаптивності сортів за рахунок створення вихідного матеріалу, який поєднують високу 

потенційну продуктивність і стійкість до несприятливих факторів середовища. 

Актуальним є пошук і створення селекційних джерел, які б розширювали генетичне 

різноманіття сортів. 

Створення нових генотипів з високою стійкістю до несприятливих біотичних та 

абіотичних чинників агрокліматичної зони є пріоритетним напрямом селекційної науки. 

Вирішення цих питань полягає в площі добору нового вихідного матеріалу, а також 

оригінальних методах оцінки селекційного матеріалу за основними показниками, що 

лімітують стабільність прояву урожайності та основних господарсько важливих ознак. 

Пошук джерел розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу 

залишається пріоритетним напрямом теоретичної селекції. Тому запропонована 

авторкою подальша розробка наукових засад створення адаптованих до несприятливих 

біотичних і абіотичних факторів сортів пшениці м’якої озимої з високими показниками 

якості зерна з залученням сортів болгарської селекції є актуальною і своєчасною. 

Представлена дисертаційна робота присвячена питанням розробки шляхів 

удосконалення методів селекції, виявлення донорів і джерел господарсько важливих 

ознак щодо підвищення врожайності та поліпшення якості зерна нових сортів пшениці 

озимої. Всі ці питання в кінцевому результаті зумовлюють становлення гарантованого 

виробництва зерна нових сортів пшениці, тому порушена проблема є своєчасною та 

актуальною. 

Актуальність теми і отриманих результатів.  Аналіз одержаних Вологдіною 

Галиною Борисівною результатів досліджень показує, що вони мають наукову новизну 

і практичне значення. Запропонований автором дисертації напрям селекційних розробок 

в певній мірі відповідає вимогам ситуації, що склалась на даний період. У зв’язку з 

недостатньою кількістю досконалого вихідного матеріалу пшениці та відсутністю 

методик визначення ефективності формотворчого процесу та штучного добору за 

адаптивними властивостями у поколіннях гібридних популяцій, дисертаційна робота 

Галини Борисівни є актуальною та своєчасною. Важливого значення набуває пошук 

морфологічних та генотипових критеріїв ідентифікації селекційного різноманіття, 

особливостей мінливості та формоутворення господарсько цінних ознак в адаптивній 

селекції.  

Дисертаційна робота виконувалась відповідно до державних програм та 

тематичних планів  Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла в лабораторії 

міжнародних селекційних досліджень озимої пшениці (1986–2003 рр.), екологічної 

селекції (2004–2013 рр.). Робота виконувалась в рамках державних науково-технічних 

програм «Створення і впровадження високопродуктивних сортів пшениці, стійких до 

хвороб і стресових факторів» (1987–1990 рр.; № державної реєстрації 0187.0028556), 

«Продовольство-95» (1991–1995 рр.; № державної реєстрації UA01009560P), «Зернові 

культури» (1996–2000 рр.; № державної реєстрації 0195U002185; 2011–2013 рр.; № 

державної реєстрації 0111U002749) та проекту «Зерно» (2001–2005 рр.; № державної 



реєстрації 0101U007683; 2006–2010; № державної реєстрації 010U006338), що 

підтверджує її актуальність. 

Найсуттєвіші наукові результати, які одержала здобувач особисто і їх 

новизна полягають в тому, що вперше в умовах Лісостепу України проведено вивчення 

за комплексом господарсько цінних ознак 1470 нових селекційних зразків пшениці 

м’якої озимої з Добруджанського Інституту землеробства (Болгарія). Ідентифіковано 

джерела продуктивності, підвищеної зимостійкості, короткостебловості, групової 

стійкості до хвороб, які використовувались у селекційних програмах по створенню 

сортів пшениці м’якої озимої і проміжних форм. Встановлено характер мінливості 

ознак, які визначають продуктивність, в умовах Лісостепу України. Виявлені 

коефіцієнти кореляції за кількісними ознаками у сортозразків болгарської селекції у 

різні за погодними умовами роки. Створено новий вихідний матеріал для селекції 

пшениці м’якої озимої на продуктивність і адаптивність в умовах Лісостепу України і 

шість сортів : Мирич, Мирлєна, Берегиня миронівська, Господиня миронівська, МІП 

Вишиванка і МІП Княжна. 

Обгрунтування і достовірність отриманих наукових результатів визначається 

високим методичним рівнем проведення досліджень і статистично доказовими 

відмінностями варіантів експериментальних даних, на основі яких сформульовано 

достовірні наукові положення, висновки і рекомендації. Дисертаційна робота 

Вологдіної Галини Борисівни є завершеною науковою працею, яку вона виконала 

особисто за період 1987–2013 рр. в Миронівському інституті пшениці імені 

В.М. Ремесла НААН України. 

Наукове і практичне значення отриманих наукових результатів. Аналіз 

одержаних Вологдіною Галиною Борисівною результатів досліджень показує, що вони 

мають наукову новизну і практичне значення. Практичну і методичну цінність для 

селекції мають дослідження, що визначають вдосконалення методів оцінки та добору 

нового вихідного матеріалу та підвищують ефективність селекційних заходів.  

На основі результатів експериментальних досліджень розроблено пропозиції для 

селекційної практики, використання яких дозволяє розширити можливості гібридизації 

при створенні сортів пшениці м’якої озимої. Створені перспективні лінії пшениці озимої 

гібридного походження, які мають високу селекційну цінність і є вихідним матеріалом 

для створення сортів. Занесені до Державного Реєстру сортів, придатних до поширення 

в Україні, три сорти пшениці м’якої озимої – Мирич, Мирлєна і Берегиня миронівська, 

що підтверджено авторськими свідоцтвами. Сорт Господиня миронівська третій рік 

знаходиться на державному сортовипробуванні. У 2015 р. на ДСВ передано два нових 

сорти – МІП Вишиванка і МІП Княжна. Виділені в ході виконання досліджень генетичні 

джерела господарсько цінних ознак, а також кращі лінії включено до селекційних 

програм Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла, Добруджанського 

інституту землеробства (Болгарія), ННЦ «Інститут землеробства НААН» України, 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Краснодарский 

научно-исследовательский институт сельского хазяйства имени П. П. Лукьяненко», РФ.  

Робота має велике практичне значення і корисна широкому загалу селекціонерів, 

насіннєводів, технологів, які займаються селекцією пшениці озимої та аграрним 

виробництвом. 

Ступінь впровадження результатів роботи на момент її захисту. На момент 

захисту дисертації 3 сорти пшениці занесені до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних до поширення в Україні. На сорти отримано авторські свідоцтва. Три сорти 

проходять державну реєстрацію. Документально підтверджено впровадження сортів у 

виробництво на площі понад 40 тис. га.  



Рекомендації щодо використання результатів досліджень. Наукові результати 

роботи, вихідний матеріал рекомендується використовувати в наукових установах і 

селекційних центрах в наукових програмах з селекції пшениці, а також у виробництві. 

Обсяг і повнота опублікованих матеріалів досліджень, апробація результатів. 

За результатами досліджень по темі дисертації опубліковано 19 наукових праць, у тому 

числі 5 статей у фахових виданнях України, 2 – у зарубіжних виданнях, 5 – в інших 

виданнях України та 7 тез і матеріалів наукових конференцій. Опубліковані статті 

відображають матеріал дисертації. Результати досліджень достатньо апробовані на 

наукових конференціях. 

Декларація особистого внеску здобувача. Дисертантка особисто розробила 

основну концепцію дослідження, провела експерименти, узагальнила результати роботи, 

обґрунтувала 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 до дисертацій. Дисертація відповідає паспорту визначеної спеціальності 

06.01.05 – селекція і насінництво, профілю спеціалізованої ради Д 08.353.01. 

Автореферат відповідає змісту і основним положенням дисертації.  

 

В процесі ознайомлення з дисертацією, виникло ряд коментарів, побажань, 

зауважень та запитань, на яких необхідно зупинитись. 

У вступі аргументовано подано актуальність досліджень, новизну. 

Сформульовано мету і завдання роботи, методи досліджень, наукову новизну та 

практичну значущість.  

- В актуальності теми можна було б більш акцентувати увагу на здобутках 

болгарської селекції.  

Розділ 1. У першому розділі «Використання світового генетичного різноманіття 

пшениці м’якої озимої в селекції» досить детально подано огляд літератури вітчизняних 

і зарубіжних досліджень з питань ролі вихідного матеріалу в селекційних програмах з 

пшениці в Україні та світі. Представлено історичний шлях і результати селекції пшениці 

в Болгарії. Показано, що питання пошуку нових джерел цінних ознак не втрачає своєї 

актуальності і на сьогодні. Окреслено коло не розв’язаних питань, які потребують 

подальших досліджень. За результатами проведеного аналізу обрані та обґрунтовані 

напрями досліджень, щодо удосконалення сучасних методів селекції з використанням 

зразків пшениці озимої болгарської селекції. 

Зауваження і побажання: 

- В огляді джерел велика увага надається значенню міжвидових схрещувань, 

проте не наводяться роботи П. П. Лук’яненка, обмежені роботи В.А. 

Власенка, які плідно працювали з залучення до гібридизації еколого-

географічно віддалених батьківських форм. 

- В посиланнях на монографії бажано вказувати сторінки [52, 97]. 

Розділ 2. У другому розділі представлені умови досліджень, матеріали та 

методика. Використовувались загальновизнані методики. Описано схему селекційного 

процесу та принципи добору матеріалу для досліджень. 

Обговорення, зауваження і побажання: 

- Стор. 41, Рис.2.1. Відносну вологість повітря доцільно було б показати за 

весняно-літні місяці. 

- На стор.48 обговорюється значення ЧВВВ, ЧПОВ. На стор.52 в табл.2.2 

наводяться ці показники і урожайність за 27 років. Було б корисним 



визначити кореляції цих показників з урожайністю та віднести ці матеріали 

до експериментальної частини. 

 

Розділ 3. За результатами досліджень третього розділу показана селекційна 

цінність сортозразків болгарської селекції за основними господарсько цінними 

ознаками. Встановлено рівень прояву і мінливості господарсько цінних ознак у 

болгарських зразків. Виділено зразки, які поєднували достатній рівень продуктивності 

рослин та інших цінних ознак: 2579–30–19, 6687–12, М–1022–6567, 759–1, 853/87–44–

38, 836/87–2, 854/87–2, 6382–6, ДМ–27–15, Милена тощо. Ідентифіковано скоростиглі 

зразки Русалка, Простор, Плиска тощо. Кореляційний аналіз зв’язків основних 

господарських ознак підтвердив наявність генотипів, які поєднують високу урожайність 

зерна з достатнім рівнем зимостійкості, крупністю зерна, добрими хлібопекарськими 

якостями, що підтверджує доцільність використання зразків болгарської селекції в 

якості вихідного матеріалу.  

Обговорення, зауваження і побажання до Розділу 3: 

- Стор. 67. Надається аналіз мінливості морозостійкості болгарських зразків у 

порівнянні зі стандартом. Що було взято за стандарт?  

- Рис. 3.1. Частка кращих за комплексом ознак перевищує частку з балом 

перезимівлі 9. Чи входили до вибірки і інші сорти, чи враховували 

комплексність без балу перезимівлі? 

- Табл. 3.2. Найбільша кількість зразків досліджувалась у 1990–2000 рр. Потім 

пішло різке зменшення. Чи оновлювались зразки за цей період і який стандарт 

використовували? 

- В розділі 3.2, стор.75 акцентується увага на ознаку «тривалість періоду 

сходи - колосіння», яка стабільна за своєю інформативністю…». Можливо, 

все ж таки, строки колосіння у порівнянні зі стандартами чи середніми за 

вибіркою? Адже тривалість періоду від сходів до цвітіння має дуже великі 

коливання залежно від метеорологічних умов року, що і було показано в 

табл. 2.2., табл. 3.2.  

- Рис.3.3. Наводиться зв’язок урожайності з тривалістю періоду вегетації. На 

мою думку, було б доцільно визначити кореляцію і між періодом «колосіння-

кінець фази формування зернівки», «колосіння-воскова стиглість», адже в цей 

період формується реальна і потенційна продуктивність. 

- Стор.90. Вказано, за роки досліджень група імунних, високостійких і стійких 

зразків до бурої іржі переважала (69,7 %) за кількістю. В то й же час, в 

табл. 3.6 показано, що повністю імунних зразків не спостерігалось (мін 0,5%). 

Це дійсно імунні зразки, чи високостійкі? 

- Табл.3.8. Максимальна урожайність – 11,5 т/га. Що це за зразок, у якому році 

і яка його селекційна цінність?  

 

Розділ 4. За результатами досліджень четвертого розділу встановлена селекційна 

цінність батьківських компонентів та гібридних комбінацій за їх участю. Встановлено, 

що на поєднання потенціалу урожаю зерна з високим рівнем генетично зумовленої 

стійкості до несприятливого впливу стресових факторів, перевагу мають генотипи із 

значенням кожної з комплексу цінних ознак близьким до «адаптивної» норми, 

характерної для конкретних умов вирощування. Запропоновано зразки болгарської 

селекції: 2579–30–19, 853/87–44–38, Русалка, Плиска, Милена, ДМ–62–44, 836/87–2, М–

1022–6567, 6687–12, 1769–64, Лилия. Дослідження комплексу ознак впродовж п’яти 

років за різних умов дозволило встановити особливості динаміки прояву і мінливості 

ознак залежно від генотипу і поколінь гібридів. Встановлено, що в F1 у 73 % комбінацій 



рівень перезимівлі успадковувався за типом проміжного успадкування (неповне 

домінування). У більшості випадків вищу оцінку перезимівлі мали гібриди, в яких за 

материнську форму був більш зимостійкий адаптований до умов Лісостепу сорт або 

лінія місцевої селекції. Висота рослин в F1 успадковувалась, в основному (42 % 

комбінацій), за типом позитивного наддомінування високорослості. За стійкістю до 

борошнистої роси у більшості гібридів виявлялось позитивне домінування (34 %), 

проміжне успадкування (29 %) і депресія (28 %); до септоріозу листя – 31 %, 37 % і 20 % 

відповідно. Для більшості (30,8 %) гібридів відмічали депресивний характер 

успадкування ураженості бурою іржею. До кращих за величиною конкурсного 

гетерозису комбінацій схрещувань віднесені Кремена / Еритроспермум 10071, 

Лютесценс 10795 / 3386–180 і Еритроспермум 9736 / Кремена.  Найбільша ефективність 

відмічена при доборах з гібридних популяцій Кремена / Еритроспермум 10071 (F5 – 

46,7 % від F4, КР – 26,7 %, ПС – 6,7 %, КС – 6,7 %), Крапец / Миронівська ювілейна (F5 – 

15,0 %, КР – 12,5 %, ПС – 12,5 %), Еритроспермум 10071 / Кремена (40,0 %, 15,0 %, 

15 % відповідно), Лютесценс 10795 / 3386–180 (29,2 %, 4,2 %, 8,3 % відповідно). 

Встановлено, що в гібридних популяціях, які виявляють у першому поколінні достатній 

рівень фенотипового прояву гетерозису за комплексом ознак, добір ефективний і 

збільшує можливість виділити генотипи з високою селекційною цінністю. Для 

визначення останньої необхідно використовувати конкурсний гетерозис і середній ранг 

за комплексом ознак і за урожайністю.  

 

Обговорення, зауваження і побажання до Розділу 4: 

- У розділі стверджується, що в гібридних популяціях, які виявляють у першому 

поколінні достатній рівень фенотипового прояву гетерозису за комплексом 

ознак, добір ефективний і збільшує можливість виділити генотипи з високою 

селекційною цінністю. Для визначення останньої необхідно використовувати 

конкурсний гетерозис і середній ранг за комплексом ознак і за урожайністю. 

Які параметри «достатнього рівня фенотипового прояву гетерозису за 

комплексом ознак»? Які ознаки залучені до комплексних? 

- У розділі фігурує сорт Кремена, як один з найкращих за комбінаційною 

здатністю. Проте в характеристиці кращих він не наведений (табл..4.2, 4.3, 

4.4). Які показники господарських ознак цього сорту? 

 

Розділ 5. У розділі показано ефективність використання болгарських сортозразків 

для створення нових конкурентоздатних сортів пшениці м’якої озимої для умов 

Лісостепу України. Наведено характеристику новостворених сортів та їх родоводи. 

Основним результатом досліджень стала лінія Еритроспермум 50137 з високою 

селекційною цінністю, яка стала в подальшому родоначальницею нових сортів. 

Використання при створенні сортів зразків, які мали високі показники за основними 

ознаками, дозволило поєднати в них оптимальні для умов Лісостепу України зимо- 

морозостійкість, необхідну тривалість вегетаційного періоду, оптимальну для зони 

вирощування висоту рослин, стійкість до вилягання та групи хвороб з високою 

врожайністю і показниками якості зерна. Створені сорти пшениці м’якої озимої Мирич, 

Мирлєна і Берегиня миронівська, що занесені до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, є підтвердженням ефективності реалізації програми 

міжнародних наукових досліджень у галузі селекції пшениці м’якої озимої. Надана 

економічна ефективність вирощування нових сортів і показана їх висока 

конкурентоспроможність.  

 

 



 
 


