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офіційного опонента, доктора сільськогосподарських наук,  

професора Козаченка Михайла Романовича про дисертаційну роботу  

Гудзенка Володимира Миколайовича „Еколого-генетичні основи селекції ячменю  

в умовах центральної частини Лісостепу України”  

на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук  

за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво 

 

Актуальність теми 

Для збільшення виробництва зерна ячменю вирішальне значення має селекція 

зі створення й упровадження високоврожайних сортів. Успіх у цьому залежить в 

значній мірі від розробки еколого-генетичних основ селекції ячменю шляхом 

системних досліджень адаптивності, варіабельності, успадковуваності, селекційно-

генетичних особливостей сучасних сортів озимого та ярого ячменю за 

комбінаційною здатністю та генетичним варіюванням в діалельних схрещуваннях, 

підвищення зимо-морозостійкості та посухостійкості, визначення цінності 

створеного матеріалу в багатосередовищних випробуваннях при різних методах 

визначення генотип-середовищної взаємодії, установлення кореляції врожайності та 

її структурних елементів з рівнем стабільності прояву ознак, визначення 

ефективності доборів і створення високоврожайних сортів. Вирішення цієї важливої 

проблеми і стало підставою для виконання актуальних досліджень за темою 

дисертації здобувача. 

У дисертації наведено результати багаторічних експериментальних 

досліджень, виконаних особисто її автором у 2011-2018 рр. у Миронівському 

інституті пшениці ім. В.М. Ремесла НААН згідно завдань державних наукових 

програм НААН України "Зернові культури", "Генетичні ресурси рослин", "Селекція 

зернових і зернобобових культур", "Генофонд рослин". 

Відповідно до вимог дисертація містить анотацію українською та англійською 

мовами, вступ, вісім розділів, висновки, практичні рекомендації, список 

використаних 822 джерел, з них 590 латиницею, 8 комплексних додатків. 
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Її викладено на 541 сторінці основного комп'ютерного набору тексту, в т.ч. на 265 

сторінках основного тексту, ілюстровано 104 таблицями та 68 рисунками. 

В "Анотації" наведено основні наукові положення дисертації та список 93 

публікацій за її темою. 

Рубрики "Вступу" та розділи викладено згідно "Вимог до оформлення 

дисертацій". 

Мета, завдання, об'єкт, предмет, методика досліджень, огляд літератури та 

результати експериментальних досліджень в ІІІ-VІІІ розділах відповідають темі та 

висновкам дисертації. 

У розділі 1 "Сучасний стан селекційно-генетичного поліпшення культури 

ячменю (огляд літератури)" на основі аналізу відомих даних сучасного стану 

досягнень вітчизняних і зарубіжних дослідників у селекційно-генетичному 

поліпшенні ячменю наведено обгрунтування необхідності вирішення проблем з 

розробки еколого-генетичних основ адаптивної селекції ячменю. 

Як слідує з розділу 2 "Умови, матеріал і методика проведення досліджень", 

дослідження проведено на високому методичному рівні в різних умовах 2011-2018 

рр., з використанням різноманітного вихідного матеріалу озимого та ярого ячменю, 

при застосуванні різних методів статистичного аналізу, що дало можливість 

одержати об'єктивні експериментальні дані. 

 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна 

 

Наукові положення дисертації та їх новизна 

 

У ІІІ-VІІІ розділах дисертації наведено нові суттєві наукові результати, 

одержані вперше в умовах центральної частини Лісостепу, на основі яких 

сформульовано наукові положення, висновки та практичні рекомендації. 

У розділі 3 "Формування генофонду ячменю для адаптивної селекції" вперше 

в умовах центральної частини Лісостепу встановлено закономірності прояву ознак 
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рослин, урожайності та стабільності сортів і колекційних зразків ячменю озимого та 

ярого в залежності від біо- та абіотичних чинників за показниками адаптивності та 

АММІ biplot аналізом, а також фенотипове та генотипове варіювання, 

успадковуваність, очікуване генетичне поліпшення за ознаками рослин і елементами 

структури врожайності та кореляцію кількісних ознак ячменю ярого, на основі чого 

виділено джерела адаптивності та сформовано генофонд ячменю для селекції в 

умовах центральної частини Лісостепу України з 2125 зразків 58 різновидностей, за 

якими створено та зареєстровано в НЦ ГРРУ дві ознакові, навчальна та робоча 

колекції. 

У розділі 4 "Селекційно-генетичні особливості створення вихідного матеріалу 

для селекції ячменю" встановлено вперше селекційно-генетичні особливості 

сучасних сортів ячменю озимого та ярого в діалельних схрещуваннях за ефектами 

загальної комбінаційної здатності з виділенням генетичних джерел високих її 

значень за окремими ознаками рослин, а також за параметрами генетичної дисперсії 

(варіації) при зміні її за роками для певних кількісних ознак з визначенням, як 

правило, асиметрії розподілу домінантних і рецесивних алелів генів. Виявлені 

особливості комбінаційної здатності та параметрів генетичної дисперсії важливі для 

врахування їх при підборі вихідного матеріалу для комбінаційної селекції. 

У розділі 5 "Оцінка стійкості ячменю до абіотичних і біотичних чинників у 

різних ланках селекційного процесу" визначено ефективність оптимізації 

визначення зимо- та морозостійкості ячменю озимого за поєднанням добору в 

гібридних поколіннях з використанням експрес-методу та послідуючої 

диференціації за потенційною зимостійкістю польовим методом та штучним 

проморожуванням рослин. Визначено ефективність поєднання лабораторних і 

лабораторно-польових методів діагностики посухостійкості селекційних ліній 

ячменю ярого на різних етапах розвитку рослин та з використанням статистичних 

індексів при завершальній оцінці урожайності, на основі чого створено сорти (2) 

ячменю ярого Мирний та МІП Богун, які передано до державного 

сортовипробування. Обгрунтовано підбір компонентів схрещування для створення 

ліній і сортів з поєднанням високої врожайності та стійкості проти вилягання й 
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хвороб, на основі чого створено високоврожайні, стійкі проти вилягання та до 

хвороб сорти ячменю озимого (4) МІП Лідер, МІП Дарій, МІП Корсар і МІП Статус, 

які передано до державного сортовипробування та селекційні лінії (6) Нутанси  

4932, 5009, 5093, 5152, які передано до державного сортовипробування як сорти 

МІП Девіз, МІП Титул, МІП Захисник і МІП Шарм відповідно. Показано 

ефективність диференціації генотипів ячменю ярого за стійкістю до хвороб при 

застосуванні провокаційного фону посівами озимого ячменю. 

У розділі 6 "Оцінка взаємодії генотип-середовище і виділення генотипів 

ячменю з підвищеною врожайністю та стабільністю на завершальному етапі 

селекції" визначено, що завдяки випробуванню в різних екологічних умовах кількох 

наукових установ НААН виділених у перший рік конкурсного сортовипробування 

перспективних ліній та сортів різного походження методом оцінки статистичних 

параметрів установлено їх екологічну стабільність, виявивши залежність варіації 

показників урожайності  відібраних кращих ліній і сортів в основному від умов 

вирощування, в кілька разів менше – від взаємодії генотип-середовище, всього на 

кілька відсотків – від генотипу, а за випробування різноманітних зразків – 

залежність від цих факторів була майже на одному рівні. 

Внаслідок установлення екологічної стабільності на основі параметрів 

адаптивності та візуалізації цих закономірностей АММІ та GGE biplot  аналізом 

визначено і наглядно показано, відповідно, адаптивний потенціал та виділено кращі 

високоврожайні та стабільні селекційні лінії (8) на завершальному етапі селекції 

ячменю ярого, які передано до державного сортовипробування як нові сорти МІП 

Експерт, МІП Мирослав, МІП Вісник і МІП Вдячний, а також сорти МІП Шарм, 

МІП Девіз, МІП Титул і МІП Захисник. 

Установлено також, що випробування селекційних ліній ячменю озимого за 

різних строків сівби сприяє виділенню адаптивних генотипів при використанні як 

статистичних параметрів середовища як фону для добору, так і GGE biplot  аналізу. 

У розділі 7 "Селекційний прогрес у створенні сортів ячменю в Миронівському 

інституті пшениці імені В.М. Ремесла" визначено ефективність селекції сортів 
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ячменю озимого, шість з яких було внесено до Держреєстру України в 2014-2018 рр. 

і три проходять експертизу в УІЕСР, а також: 

 створення 25 селекційних ліній, які передано до НЦ ГРРУ; 

 ефективність селекції сортів ячменю ярого – 11 сортів внесено до 

Держреєстру України, чотири проходять державне сортовипробування, 11 

сортів і п'ять ліній зареєстровано в НЦ ГРРУ. 

У конкурсному сортовипробуванні визначено перевагу нових сортів за 

врожайністю та адаптивністю над сортами, створеними на попередніх етапах 

селекції, виявивши генетичне поліпшення за дослідженими ознаками. 

Показано також високу економічну ефективність вирощування нових 

створених сортів ячменю озимого та ярого при значному додатковому прибутку в 

порівнянні зі стандартами. 

У розділі 8 "Узагальнення результатів досліджень" наведено узагальнення 

встановлених закономірностей: 

 за співвідношенням факторів варіації (умови середовища, взаємодія 

генотип-середовище, генотип); 

 за кореляцією між врожайністю та статистичними показниками 

стабільності для визначення ефективності доборів; 

 за інтеграцією результатів дослідження в концептуальну схему 

селекційного процесу ячменю на адаптивність з визначенням генетичного 

поліпшення, селекційного прогресу та моделі сорту. 

 

Обгрунтованість нових наукових положень, висновків і практичних 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність 

 

Сформульовані в ІІІ-VІІІ розділах дисертації нові наукові положення, а також 

зроблені на їх основі висновки та практичні рекомендації достовірні, так як вони 

базуються на експериментальних даних, одержаних у дослідженнях, проведених на 

високому методичному рівні з використанням загальновизнаних методів і методик, а 
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також на основі статистично доказаних відмінностей досліджених варіантів 

експериментів. 

 

Оцінка висновків здобувача щодо значущості його праці для науки  

та практики 

 

Установлені в дисертаційній роботі селекційно-генетичні особливості, 

еколого-генетичні основи адаптивної селекції та ефективність визначення й добору 

генотипів, стійких до абіо- та біотичних чинників забезпечують ефективність 

селекції зі створення цінного селекційного матеріалу й нових сортів ячменю 

озимого та ярого. 

У результаті реалізації наукових положень дисертації створено дев'ять сортів 

ячменю озимого, з яких шість уже внесено до Держреєстру в 2011-2018 рр., 

створено 15 сортів ячменю ярого, з яких 11 внесено до Держреєстру. 

Сформовано генофонд для селекції з 2125 зразків походженням з 52 країн, з 

яких створено та зареєстровано в НЦ ГРРУ дві ознакові, навчальна та робоча 

колекції. 

Збагачено генофонд ячменю ярого 11 сортами та п'ятьма лініями як 

джерелами цінних ознак, внесено до НЦ ГРРУ 42 селекційні лінії ячменю ярого та 

25 озимого. 

Створені сорти ячменю озимого та ярого впроваджено в 

сільськогосподарських підприємствах. Зареєстровані колекції, генетичні джерела, 

селекційні лінії та сорти залучено в селекційні програми Носівської СДС МІП 

ім. В.М. Ремесла НААН та Інституту сільського господарства Степу НААН. Наукові 

положення та створені форми інтегровано в систему селекції ячменю на 

адаптивність у МІП ім. В.М. Ремесла НААН. 
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Шляхи використання результатів досліджень 

 

Наукові розробки та виділені джерела цінних ознак рекомендується 

використовувати в селекції ячменю озимого та ярого, а створені й зареєстровані 

сорти широко використовувати в сільськогосподарському виробництві. 

 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій  

в опублікованих працях 

 

Результати досліджень за темою дисертації повно висвітлено в 93 наукових 

працях, з яких 42 статті у наукових виданнях України і зарубіжжя, в т.ч. у фахових 

наукових виданнях України – 36 (зокрема у включених до міжнародних 

наукометричних баз даних – 29), у зарубіжних виданнях – шість (зокрема у 

індексованих в Scopus та Web of Science – дві), дві статті в інших виданнях, 26 тез і 

матеріалів конференцій, три методичні рекомендації, три каталоги сортів, 

17 свідоцтв про авторство на сорти рослин. Окрім цього, одержано 20 свідоцтв 

НЦ ГРРУ про реєстрацію колекцій та зразків генофонду ячменю. 

 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому, мови та стилю,  

а також ідентичності змісту автореферату й основних наукових положень 

дисертації 

 

Дисертація в цілому є завершеною науковою працею, в якій розроблені 

наукові положення, висновки та рекомендації відповідають її темі та є теоретичною 

основою вирішеної наукової проблеми з розробки генетичних основ селекції 

ячменю в умовах центральної частини Лісостепу України, яка має важливе 

теоретичне значення в селекції ячменю та практичне для сільського господарства 

України. 

Дисертацію написано українською мовою, науковим стилем, аргументовано, 

логічно, доступно для сприйняття. 
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Зміст автореферату ідентичний основним положенням, висновкам і 

практичним рекомендаціям дисертації. 

 

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації 

 

Значних суттєвих зауважень по суті одержаних результатів досліджень 

здобувача немає. Проте, необхідно вказати на деякі недоліки. 

1. Недоцільно виділяти окремо багаторічні та середовищні випробування, 

тому що багаторічні випробування також є середовищними. 

2. Необхідно вказувати як конкретно "удосконалено дослідження". Хоча 

пункт про вдосконалення є зайвим, так як удосконалено також вперше, але 

конкретно як? А не просто констатувати сам факт. 

3. Необхідно вказувати також як конкретно "набуло подальшого розвитку 

дослідження" (фактично це повторення того, що встановлено вперше). 

4. Бажано (і в Авторефераті) чітко вказувати, яке значення для селекції 

мають сорти з високими значеннями ефектів ЗКЗ. 

5. Чому в авторефераті не наведено параметри компонентів генетичної 

дисперсії (варіювання) – Д, Н1, Н2, F (останнє і є відносною частотою 

розподілу домінантних і рецесивних алелів генів у батьківських форм, і 

якщо показник F негативний, як слідує з результатів дослідження, тоді 

переважають рецесивні алелі (вірогідно ефекти) генів і, відповідно, 

адаптивні ефекти генів і селекція буде ефективною на рецесивність). 

6. Бажано визначити компонент генетичної дисперсії F по кожному сорту і за 

негативними показниками компоненту F за ознакою кожного сорту 

визначати переважання адаптивних ефектів генів і ефективність добору, 

коли високе успадкування генетичної мінливості між батьківськими 

сортами буде легко зафіксовано в наступних поколіннях. 

7. Більш достовірним був би аналіз параметрів генетичної варіації ознаки 

маса зерна з рослини при середньому значенні алелів в локусах за 

близьким до 0,25, коли рецесивні та домінантні алелі представлено в 
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батьківських компонентів у рівних кількостях, і тоді компонент D оцінює 

адитивні ефекти генів, Н1 і Н2 – домінантні, а √ Н1/D – рівень істинного 

домінування, як і за ознаками довжина та кількість зерен колоса і маса 

1000 зерен. 

8. Значення ЗКЗ не від'ємні (як у математиці), а негативні (у підрозділі 4.2). 

9. Бажано визначати не лише високі рівні ЗКЗ за їх достовірним 

перевищенням над НІР05, а й середні рівні – за їх недостовірності, а також 

низькі – за достовірно меншим НІР05. 

10. Бажано чітко визначати перевищення адитивних ефектів генів при 

перевищенні значень варіанс ЗКЗ над варіансами СКЗ у певних ознак 

окремих сортів (табл. 4.20-4.30), а навпаки – неадитивних ефектів генів, що 

важливо для визначення ефективності доборів. 

11. Добір доцільно проводити, починаючи з F3, коли буде більше константних 

форм, а не в F2, так як ще можливе розщеплення за певними ознаками. 

12. Бажано було б визначати джерела за комплексом цінних ознак і 

властивостей (урожайність, стабільність, рівень ЗКЗ і ін.). 

13. Недоцільно назви розділів давати як оцінка, що, згідно зауважень ДАК 

МОН, вказує на спосіб досягнення результатів, а не на встановлення 

наукових положень щодо теоретичних закономірностей. 

14. Прізвища авторів у закордонних публікаціях необхідно наводити в 

оригіналі мов. 

15. Краще називати сорти ячменю шестирядними, а не багаторядними. 

 

Відмічені недоліки суттєво не знижують загальної позитивної оцінки 

рецензованої дисертаційної роботи. 

 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам 

 

Дисертаційна роботи Гудзенка Володимира Миколайовича „Еколого-

генетичні основи селекції ячменю в умовах центральної частини Лісостепу України 




