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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

ДУБЕНЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА «АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ СЕЛЕКЦІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ В СТРЕСОВИХ УМОВАХ 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і 

насінництво. 

 

Актуальність теми. Дослідженням рівня адаптивного потенціалу 

сортів пшениці м’якої озимої, який базується на нормі реакції генотипу на 

умови навколишнього середовища і формується за рахунок рівня формування 

та мінливості кількісних ознак, присвячено багато наукових праць різних 

наукових установ України і держав ближнього та далекого зарубіжжя. Цінну 

інформацію про рівень адаптивності сортів пшениці м’якої озимої надають 

дослідження, спрямовані на визначення реакції сорту на строки сівби. З 

літературних джерел відомо, що ранні строки сівби можуть підвищувати 

врожайність, або знижувати її. Це стосується також оптимальних і пізніх 

строків. У літературі наводиться багато прикладів впливу строків сівби на 

рівень формування ознак залежно від сортів пшениці м’якої озимої, які 

використовують у виробництві, але недостатньо висвітлено питання 

формування ознак у сортів пшениці м’якої озимої, залежно від строків сівби 

та як впливають строки сівби на формування вегетативних та генеративних 

органів рослин. За допомогою вивчення рівня параметрів ознак та їх 

мінливості здійснюється прямий метод оцінки адаптивного потенціалу 

сортів. Тобто, використовуючи строки сівби, можна свідомо створити 

контрольоване середовище, і це є одним з методів визначення рівня 

адаптивного потенціалу сорту. В дослідженнях вирішуються проблеми 

оцінки сортів за адаптивним потенціалом через зимостійкість, де за основу 

оцінки використані фотоперіодична чутливість та період яровизації. 

Заслуговує на увагу новий метод оцінки адаптивного потенціалу через 

визначення рівня сумарної відстані ознак на дендрограмах у кластерному 

аналізі за строками сівби, а також використання молекулярно–генетичних 

маркерів ДНК за визначенням унікальних комбінацій алелей генів, які 

забезпечують формування важливих господарсько цінних ознак та 

визначають адаптацію до біотичних та абіотичних факторів середовища. 

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

Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень (2011–2018 рр.) 

науково-дослідного селекційного центру Полтавської Державної аграрної 

академії згідно з планом науково–дослідних робіт з 2010–2012 рр. за 
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завданням «Розробка нових методів адаптивної селекції пшениці м’якої 

озимої на основі еколого–генетичного підходу з використанням біотехнології 

і створення сортів з урожайністю 9 т/га, та вмістом білка 15 %, клейковини 

35 %, числом падіння більше 210 с, пристосованих для вирощування у зоні 

Лісостепу України», номер Державної реєстрації 0104U010763. За                      

2013–2016 рр. з продовженням до 2020 р. «Розробка нових методів 

адаптивної селекції пшениці м’якої озимої на основі еколого-генетичного 

підходу з використанням математичного моделювання і біотехнології та 

створення сортів з урожайністю 10 т/га та вмістом білка 15 %, клейковини 

35 %, пристосованих для вирощування у зоні Лісостепу України», номер 

Державної реєстрації 0113U004159. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше, в умовах Лісостепу 

України, визначено рівні адаптивності сортів пшениці м’якої озимої селекції 

Полтавської Державної аграрної академії, які включені до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, широко 

поширені у виробництві, з використанням контрольованого середовища, 

визначення зимостійкості, сумарної відстані кількісних ознак. Надано 

характеристику сортів пшениці м’якої озимої за адаптивним потенціалом та 

визначено мінливість кількісних ознак рослин сортів пшениці м’якої озимої. 

Установлено рівень реалізації їх генетичного потенціалу за врожайністю, 

визначено параметри якості зерна. Установлено зимостійкість за 

фотоперіодичною чутливістю та періодом яровизації.  

Практичне значення одержаних результатів. Застосовано у 

селекційній програмі Полтавської Державної аграрної академії нові методи і 

підходи в оцінці адаптивних властивостей сортів пшениці м’якої озимої. 

Запропоновано у селекційному процесі використання кластерного аналізу за 

рівнем сумарної відстані ознак за строками сівби та еколого–генетичного 

аналізу з використанням градієнта середовищ для оцінки норми реакції 

сортів. Створено сорти пшениці м’якої озимої СОНАТА ПОЛТАВСЬКА, 

САНЖАРА, що набули майнового права на поширення в Україні та 

запропоновано їх для використання в гібридизації як вихідний матеріал 

носіїв господарсько–цінних ознак, а також ці сорти передано та залучено до 

науково–дослідних програм Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. За 

результатами роботи отримано патент № 99843 (Україна) на корисну модель 

«Спосіб ідентифікації і добору високопродуктивних генотипів пшениці 

м’якої озимої на ранніх етапах селекції». 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 252 

сторінках машинописного тексту і складається з анотації, вступу, огляду 

літературних джерел, шести розділів експериментальної частини, висновків, 
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рекомендацій для селекційної практики, списку використаних літературних 

джерел, який налічує 243 найменування, в т. ч. 29 – латиницею, та 44 

додатки. Дисертаційна робота ілюстрована 30 таблицями та 14 рисунками. 

Аналіз основного змісту. За мету досліджень поставлено вирішення 

теоретичних і практичних завдань селекції пшениці м’якої озимої. 

Встановлено адаптивні властивості сортів з використанням широкого 

діапазону контрольованого середовища за визначенням врожайності та 

мінливості кількісних ознак, а також показників якості в різних умовах 

середовища. Стосовно мети, завдання, об’єкта і предмета досліджень, 

новизни зауважень немає. Вони відповідають вимогам, які ставлять перед 

кандидатською дисертацією. 

У першому розділі наведено ґрунтовний огляд літератури про стан та 

завдання селекції пшениці м’якої озимої. Висвітлено результати досліджень 

рівня адаптивного потенціалу сортів пшениці м’якої озимої, який базується 

на нормі реакції генотипу на умови навколишнього середовища і формується 

за рахунок рівня формування та мінливості кількісних ознак. Вказано, що 

використання молекулярно–генетичних маркерів ДНК дозволило встановити 

широкий розмах внутрішньовидової і навіть внутрішньосортової 

фенотипової мінливості у доместикованих видів. 

У другому розділі наведені умови, матеріал, методика та етапи 

проведення досліджень. Вихідний матеріал, як і загальна методика, обрані 

вдало, що дало змогу отримати переконливі результати. 

У третьому розділі наведена мінливість головних ознак, варіювання 

господарсько цінних ознак сортів пшениці м’якої озимої залежно від умов 

вологозабезпеченості під час сівби. Відмічено ознаки, рівень яких був 

однаковий, як при оптимальних, так і при пізніх сходах. До них віднесені 

«довжина колоса» та «товщина соломини другого міжвузля». Пропонується 

використовувати стабільну ознаку «товщина соломини другого міжвузля» 

при доборах в стресових умовах середовища як маркерну, яка ефективно 

поєднує цілу низку ознак і індексів, таких як збиральний індекс, індекс 

атрагуючої здатності.  

У четвертому розділі висвітлено вплив строків сівби на врожайність та 

прояв елементів структури врожайності сортів пшениці м’якої озимої. За 

строками сівби сорти першої групи (оптимальні сходи) і другої групи (пізні 

сходи) формують різну кількість зерен. Встановлено, що ознака «маса зерен з 

колоса» проявлялась по–різному залежно від сорту. Сорти, які відносяться до 

І групи (Лютенька, Коломак 3, Коломак 5, Говтва, Сидір Ковпак) сформували 

велику «кількість зерен з колоса». Протягом чотирьох років досліджень 

рівень реалізації генетичного потенціалу сортів пшениці м’якої озимої 
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становила від 41,9% (Диканька) до 50% (Сагайдак) за другого строку сівби. 

Установлено, що сорти пшениці, які мали високий середньостатистичний 

рівень елементів продуктивності і ті, які мали максимальні межі мінливості 

цих ознак, забезпечували високий рівень врожайності. 

Розділ п’ять присвячений вивченню адаптивним властивостям сортів 

пшениці м’якої озимої. Визначено, що рівень сумарної відстані ознак при 

кластерному аналізі за сортами та строками сівби дає можливість оцінити 

генотип за рівнем поєднання ознак і адаптивності до мінливих умов 

середовища. Установлено, що стабільність висоти стовпчика дендрограми у 

кластерному аналізі за роками досліджень і строками сівби вказує на 

збалансованість ознак у досліджуваному генотипові і вказує на рівень його 

адаптивності. Виділено сорти та константні селекційні лінії, які 

представляють інтерес для селекції за збалансованістю господарсько–

корисних ознак і можуть бути використанні, як перспективний селекційний 

матеріал і як батьківські компоненти при гібридизації. На основі аналізу 

сортів селекції ПДАА за молекулярно–генетичними маркерами ДНК 

встановлено, що вони поєднують в собі унікальні комбінації алелей генів, які 

забезпечують, як формування важливих господарсько–корисних ознак, так і 

адаптивність до біотичних та абіотичних факторів середовища. 

У розділі шість представлена господарсько–біологічна та адаптивна 

характеристика нових сортів пшениці м’якої озимої м’якої. Сорти пшениці 

м’якої озимої – СОНАТА ПОЛТАВСЬКА, САНЖАРА, формували достатньо 

стабільний і високий урожай, незважаючи на складні кліматичні умови 

майже впродовж всього періоду кваліфікаційної експертизи. Враховуючи 

достатньо високий рівень стабільності і високий рівень адаптивності, автор 

пропонує сорти пшениці м’якої озимої СОНАТА ПОЛТАВСЬКА, 

САНЖАРА та для широкого використання у виробництві в усіх ґрунтово–

кліматичних зонах України. 

Висновки дисертації сформульовані відповідно до мети і завдань та 

повною мірою відображають основні результати досліджень. За матеріалами 

дисертації опубліковано 11 наукових праць, із яких чотири статті – у фахових 

наукових виданнях України, одна – у іноземному виданні, шість тез – у 

збірниках науково-практичних конференцій, отримано 2 авторські свідоцтва 

на сорти пшениці м’якої озимої та патент на корисну модель. 

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертації. Оцінюючи 

позитивно дисертаційну роботу в цілому, вважаю доцільно відмітити і деякі 

недоліки: 

1. На нашу думку, бажано було б у науковій новизні вказати селекційні 

лінії, виділені за кластерним аналізом як високоадаптивні та як такі, які 
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мають збалансовані господарсько–корисні ознаки. Не зайвим було б 

рекомендувати ці лінії для селекційної практики. 

2. Перелік використаних джерел налічує до 20% сучасних праць, не 

велика кількість нових праць латиницею. 

3. У висновку 8 до огляду літератури є вислів «…формування 

вегетативних та генеративних ознак рослин», але терміну генеративні чи 

вегетативні ознаки не існує, правильним є «генеративні чи вегетативні 

органи рослин». 

4. У розділі 2 не досить вдало висвітлено питання кліматичних умов в 

роки проведення досліджень, на наш погляд недостатньо показано залежність 

між кліматичними умовами та врожайністю, що передбачено даним 

розділом. Наведено час відновлення вегетації за роки досліджень, але не 

приведено час припинення вегетації. Доцільно було б проаналізувати 

кліматичні умови за кожен рік досліджень окремо. А оскільки даний аналіз 

зроблено не в повному обсязі то і висновки до розділу щодо впливу 

кліматичних умов не повні. 

5. Автором вказано, що «головними складовими урожайності пшениці 

м’якої озимої є «маса зерен з колоса» і «кількість зерен в колосі». Ці 

показники є одними з головних в визначенні продуктивності генотипу…», 

але за даними табл. 4.1 і 4.2 у сорту Сидір Ковпак маса зерна з колоса 

складала 1,86-1,94 г, урожайність 3,92, а сорт Говтва за маси зерна з колоса – 

2,10-2,66 г, сформував урожайність на рівні 2,41 т/га. Як це можна пояснити? 

6. Необхідно правильно використовувати термінологію: так на стор. 70 

однією з фаз розвитку рослин названо «кущистість», тоді як вірно називати 

«кущення». 

7. Незрозуміло чому така значна різниця між якістю зерна у сортів в 

досліді за строками сівби і у первинному насінництві? 

8. Назва таблиці 4.11 «Якість зерна сортів пшениці м’якої озимої 

залежно від строків сівби» не є коректною, оскільки у ній наведено середнє 

значення показників якості зерна за всіма строками. 

9. Автор приводить велику кількість додатків, але у тексті 

дисертаційної роботи майже відсутні посилання на них. 

10. У тексті є редакційні неточності, невдалі вирази, русизми.  

Висловлені зауваження не порушують концептуальних положень, 

наукової новизни, практичного значення та методики досліджень, тому не 

знижують оцінки дисертаційної роботи, а є предметом для дискусії. 

Дисертація є завершеною науковою працею, структура та зміст її 

розділів у повній мірі висвітлюють проблему, на вирішення якої були 

спрямовані      дослідження.          За результатами     досліджень    здобувачем 
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peKoMeHAaqii lrlx cenerqifi noi npaxr nKLr ra unpo6nuqrna.

Hayxoni rIoJIox{eHH.f,, BLIKJIaAeHi B ALrceprarliftHi po6ori, Marorb HayKoBy
HoBH3Hy i nparruuHe 3HarleHur. Po6oraHanvcaHa rpaMorHo, JrerKo rruraerbcfl.

ErcnepuueHranrnufi uarepian r Br{cHoBKLr, Haae4eni B anropeQepari,
i4enrzvni s 4ucepraqifinoro po6ororo.

3azanuui eucHonKu i ot4iurca ducepmaqii u4odo il eidnoeiduocmi quHHttrvt

?urvtozctrt/t. lucepraryh <<AAanrHeHlrfi uorenqia.n coprin uureHurli M'srcoi
osul{oi ce;rercqii florrascrnoi {epxcannoi arpapnoi arcaAervril n crpecoBrrx
yMoBax Jlicocreuy VrcpaiHu)> e 3aBeprrreHoro rparlerc, Harruca:na i o@opvrneHay
ni4noui4nocri Ao BuMor MOH VxpaiHz, glaicr ii niAnosiAae cueqianrnocri
06.01.05, a ii aBrop {y6eneqr Munora BacH.nronuq 3acrryroBye Ha

lptIcyAXeHHs HayKoBoro cryleHfl Kalr'4vr4ara cimcbKorocloAapcbKLTx HayK 3a

cneqiaruHicto 06.01.05 - celexuis i naciHnuurBo.

OQiqiuuuil onoueum

Mzponincrroro iH

irr,reni B.M. Peuecla

lliauuc XorueHxo
ytenufi ceKperap
KaHAr4Aar cilrcrrorocrroAapcbKr.rx HayK

.O. Xonaenrco

[.B. @e4opeHKo


