
Відгук 

офіційного опонента про дисертаційну роботу Полякової Ірини Олексіївни 

«Теоретичні основи створення високопродуктивних сортів льону олійного в 

умовах Степу України», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і 

насінництво. 

Льон олійний відноситься до специфічних сільськогосподарських 

культур внаслідок унікальних особливостей його олії. Перш за все, олія із 

насіння льону є важливим харчовим продуктом, який виділяється лікувально-

профілактичними властивостями. Наявність у її складі 50-60% 

поліненасиченої ліноленової кислоти, яка відноситься до родини омега три, 

дає можливість завчасно попереджувати такі хвороби нашого часу, як 

атеросклероз та  серцево-судинні. Оптимальне споживання ненасичених 

жирних кислот типу омега три та омега шість дозволяє знизити артеріальний 

тиск і запобігти інфаркту міокарда та онкологічним захворюванням. 

Не менш важлива роль належить олії із льону, яка дуже швидко 

висихає, при виготовленні фарб, оліф, лаків, лінолеуму. Тому враховуючи 

широкий спектр використання продукції із льону в харчовій та переробній 

промисловості, а також в медицині, вважаю, що дослідження, направлені на 

вивчення господарсько цінних ознак вихідного матеріалу і створення на його 

основі високопродуктивних сортів різного напряму використання, являють 

важливу наукову і практичну цінність. Залучення до селекційного процесу 

індукованих мутантів і дикоростучих видів дозволило суттєво збагатити 

генофонд культури, розширити генетичну мінливість господарсько цінних 

ознак і на цій основі створити принципово нові сорти. 

Дослідження за темою дисертації проводились за темами лабораторії 

селекції та генетики льону олійного Інституту олійних культур НААН 

України згідно з НТП «Зернові і олійні культури» за завданнями 04.05 

«Створити і передати на державне сортовипробування сорти олійного льону» 

(№ державної реєстрації 0101U003980) (2003-2005 рр.), 01.04.02 «Вивчити 

генетичну мінливість при мутагенезі у олійних культур» (№ державної 

реєстрації 0101U003979) (2003-2005 рр.) і НТП «Олійні культури» за 

завданням «Розробити теоретичні основи та створити сорти льону олійного з 

урожайністю 2,0-2,5 т/га, олійністю 46-48%, вмістом ліноленової кислоти 

понад 70% » (№ державної реєстрації 0101U003980) (2006-2008 рр.). У 2008- 

2019 рр. дослідження були продовжені відповідно тематичного плану 

науково-дослідної роботи кафедри садово-паркового господарства та 

генетики Запорізького національного університету за темами «Фізіолого-

генетичні основи стійкості рослин до абіотичних та біотичних факторів 

навколишнього середовища. Селекція декоративних та 

сільськогосподарських рослин»  (№ державної реєстрації 0105U002242) та 

«Збільшення генетичної мінливості сільськогосподарських і декоративних 

рослин з використанням сучасних методичних засобів та пошук нових 



генетичних джерел  продуктивності та якості продукції» (№ державної 

реєстрації 0110U004790). 

Актуальність теми полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

практичній реалізації селекційної програми за рахунок залучення до 

гібридизації індукованих мутантів і диких видів льону олійного, що дало 

можливість суттєво розширити об’єм вихідного матеріалу та одержати 

рекомбінантні лінії нового типу. У дисертаційній роботі започаткований 

новий напрям селекції – створення на основі диких видів сортів для 

декоративного озеленення. 

Мета дослідження обумовлена необхідністю створення моделі сорту 

льону олійного для степової зони України за рахунок удосконалення схеми 

селекційного процесу, залучення до гібридизації диких видів та 

експериментально  одержаних мутантів.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається ідентифікацією 

генотипів, які стабільно відтворюють високі рівні господарсько цінних ознак 

за різних умов вирощування, інтрогресією геноплазми диких видів для 

отримання цінного вихідного матеріалу, створення колекції мутантних та 

диких ліній з різним забарвленням, формою і розмірами квіток та листків.  

Практичне значення отриманих результатів. На основі виконаних 

експериментальних робіт розроблена методична база більш повного 

використання генетичного потенціалу льону олійного в селекції. Створено 8 

високоврожайних сортів різних напрямів використання, які занесені до 

державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні. У 

Національному центрі генетичних ресурсів рослин зареєстровано 7 зразків 

льону олійного та дві колекції генофонду рослин. Виділені авторкою 

дисертації генетичні джерела та донори господарсько цінних ознак 

використовуються в селекційних програмах Інституту олійних культур 

НААН України та Запорізького національного університету. Запроваджено у 

селекційний процес наступні корисні моделі:  «Спосіб електрофоретичного 

розподілення запасних білків насіння льону», «Спосіб визначення морфології 

пластидного апарату рослин», «Спосіб оцінки та прогнозування 

продуктивності рослин». 

Дисертаційна робота викладена на 383 сторінках комп’ютерного 

набору і включає 339 сторінок основного тексту. Вона містить анотацію, 

вступ, огляд літератури, умови та методику проведення досліджень, 5 

експериментальних розділів, висновки, пропозиції для селекційної практики 

та виробництва, список використаних джерел, додатки. 

В анотації викладений короткий зміст дисертаційної роботи та список 

публікацій. Є одне зауваження до цієї частини дисертації. У кінці 

українського тексту анотації авторка зазначає, що посівні площі, занесених 

до державного реєстру сортів складають 25-30 тис./га і щорічно 

збільшуються (стор. 4). У цьому тексті коса лінія не потрібна. У тексті 

англійською мовою написано правильно. 



У переліку умовних позначень, символів і скорочень неправильно 

написано назву хімічного мутагену (стор. 24). Замість диметилсульфонату 

необхідно розуміти диметилсульфат. 

У вступній частині дисертації розглядаються актуальність теми, мета і 

завдання дослідження, наукова новизна, практичне значення та апробація 

одержаних результатів. Авторка дисертації цілком справедливо характеризує 

льон олійний як одну із найбільш важливих культур світу, посівні площі 

якого постійно зростають. Цей процес пояснюється багатоцільовим 

використанням олії, яка виділяється специфічними якостями і застосовується 

як в харчовій промисловості, так і промвиробництві багатьох побутових 

товарів. Комплекс біологічних характеристик, особливо посухостійкість, 

свідчить про значну його перспективу для аграрного сектору України. 

Одержані врожаї вказують на високу його рентабельність. Необхідно також 

зазначити, що товарне насіння льону олійного користується значним 

попитом на світовому ринку. У результаті виконання досліджень виділені 

нові надійні джерела та донори господарсько цінних ознак, особливо серед 

диких форм та індукованих мутацій. Це дало можливість суттєво збагатити 

генофонд культури, збільшити об’єм  та різноманіття вихідного матеріалу, 

що  дало значну економічну віддачу у вигляді створених сортів. Генетичні 

джерела та донори, які включають сформовані колекції, знайдуть широке 

застосування у подальшій селекційній роботі з льоном олійним. 

У розділі 1 розкриті біологічні особливості культури, наведена 

ботанічна класифікація та біохімічний склад насіння, використання  олії у 

харчовій, кондитерській та прядивній промисловості. Авторка цілком 

справедливо стверджує про профілактичну дію олії  із насіння льону проти 

комплексу хвороб сучасності, особливо онкологічних і серцево-судинних. 

Значне місце належить аналізу методів і напрямів селекції, оцінюванню 

існуючого вихідного матеріалу. Розширення генетичної бази для селекції 

здійснюється шляхом міжсортової та міжвидової гібридизації. Для 

схрещування необхідно добирати батьківські форми, які суттєво різняться 

походженням, морфологічними, фізіологічними та біохімічними ознаками, 

що дає можливість отримувати рекомбінантні форми з комплексом цінних 

ознак. У цьому розділі детально охарактеризований метод індукованого 

мутагенезу, використання якого дозволяє одержати значну кількість 

спадкових змін, в тому числі й цінних для селекції. У льону олійного 

одержані мутантні форми, які виділяються забарвленням, формою та 

розміром квітки, висотою рослин, стійкістю проти вилягання і збудників 

хвороб, підвищеною насіннєвою продуктивністю, забарвленням, формою і 

крупністю насіння, тривалістю вегетаційного періоду. Важливим позитивним 

фактором аналізованої роботи є значний акцент на використанні в селекції 

генетичних ресурсів диких видів, збереження яких має надзвичайне значення 

як для окремої культури, так і для людства в цілому. 

Необхідно відмітити зауваження до цього розділу: 

1. На стор. 78 авторка зазначає, що колір насіння визначається наявністю чи 

відсутністю пігменту в оболонці насінини. Термін «оболонка» для 



характеристики насіння не зовсім коректний. Краще застосовувати слово 

«шкірка». 

2. На стор. 89 відмічається, що «часна» генетика культури вивчена не 

достатньо. У великому орфографічному словнику сучасної української 

мови, який налічує 150 тисяч слів, такий термін відсутній. У данному 

випадку необхідно використовувати вислів «спеціальна генетика». 

У розділі 2 наведена характеристика ґрунтово-кліматичних умов та 

методика проведення дослідів. Детально описані погодні умови зони 

проведення досліджень, температурні та водні ресурси за роками. 

Температурний режим і кількість опадів чітко свідчать про посушливий 

характер даного регіону. Вихідним матеріалом слугували колекційні зразки 

льону олійного ІОК і Запорізького національного університету, занесені до 

державного реєстру України сорти, а також константні перспективні лінії 

гібридного та мутантного походження. У дослідженнях інтенсивно 

використовували колекцію диких видів, яка тривалий час збиралась і зараз 

підтримується авторкою дисертації. У процесі селекційної роботи проводили 

фенологічні спостереження, визначали динаміку нагромадження сухої 

речовини, фотосинтетичний потенціал і чисту продуктивність фотосинтезу. 

Гібридизацію проводили з кастрацією, враховуючи явище протерогінії. 

Електрофорез запасних білків у поліакриламідному гелі здійснювали на 

основі 100 насінин кожного зразка. Уміст жиру визначали на лабораторному 

ЯМР-аналізаторі АМВ-1006, жирнокислотний склад – на газорідинному 

хроматографі. Пігментний склад вимірювали на спектрофотометрі  СФ-46. 

Розділ 3 присвячений характеристиці сортів льону олійного та розробці 

моделі перспективного сорту. Доведено, що частка сортів запорізької 

селекції у державному реєстрі України перевищує 50 %. У розділі 

проаналізовані результати селекційної роботи лабораторії генетики та 

селекції льону олійного ІОК, наведені методи створення сортів та їх 

урожайність за ряд років. Найвищу середню урожайність виявили сорти 

Айсберг, Золотистий та Водограй. Найбільш інформативним показником 

урожайності слугує маса насіння з однієї рослини. Вивчення габітусу рослин 

рекомендованих до вирощування сортів показало, що існуюча висота і 

кількість бічних стебел у них є недостатніми і в перспективі потребують 

поліпшення шляхом селекції. 

Більш розвинута надземна маса сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності  проти бур’янів і зменшенню випаровування вологи 

з поверхні ґрунту. 

 Необхідно зазначити, що основна маса сортів запорізької селекції 

відноситься до категорії високоолійних, тобто середній уміст олії в насінні 

перевищує 45 %. У дисертаційній роботі на основі одержаних результатів 

дано теоретичне обґрунтування моделі сорту льону олійного для ґрунтово-

кліматичних умов Степу України. 

Зауваження до цього розділу наступні: 

1. На стор. 119-121 обговорюється варіювання врожайності та  маси насіння 

з однієї рослини за роками. З нашої точки зору, для визначення 



параметрів стабільності цих показників краще було б застосовувати 

формулу Ебергарда і Рассела (1966). Коефіцієнт регресії вj дає кількісну 

оцінку поведінки генотипу за певною ознакою в залежності від умов, які 

склалися впродовж періоду досліджень. 

2. У кінці стор. 123 наведена класифікація досліджуваних сортів за 

тривалістю вегетаційного періоду на три групи. Із тексту незрозуміло, чи 

цей розподіл зроблений авторкою дисертації на основі власних 

спостережень, чи були використані певні методичні рекомендації. 

3. На початку стор. 142 відзначається, що за умови підвищення висоти 

рослин і збільшення бічних стебел, зросте кількість поживних речовин, 

які надходять у рослину, що призведе до підвищення продуктивності 

рослин. З нашої точки зору, це дещо спрощений висновок, так як 

одночасно з нарощенням біомаси у рослин зростуть затрати енергетичних 

речовин на додаткові ростові процеси, а особливо, на дихання. Лише 

системний підхід, який враховує фотосинтетичний потенціал, величину 

надземної біомаси, кількість використаної на її формування води, 

понижену активність дихання, значення господарського коефіцієнта, 

оптимальну тривалість вегетаційного періоду, стійкість проти збудників 

хвороб і шкідників, дозволяє створити сорт, у якого існує чітка 

узгодженість між потребами рослин впродовж їх онтогенезу і загальними 

агрокліматичними умовами. 
Обґрунтування й удосконалення селекційно-генетичної і методичної 

баз створення вихідного матеріалу та нових сортів льону олійного висвітлено 

в розділі 4. Завдяки багаторічній науковій роботі Полякова І.О. суттєво 

покращила схему селекційного процесу та методику створення вихідного 

матеріалу. З цією метою поряд з гібридизацією вона успішно використовує 

експериментальний мутагенез, оцінку за якістю пилку, електрофорез 

запасних білків насіння, біотехнологічні прийоми. Використовуючи гамма-

промені, авторка дисертаційної роботи індукувала широкий спектр мутацій, в 

результаті чого значно поповнила генофонд культури. Серед них найбільш 

цінними є висока та стабільна врожайність і олійність, підвищена кількість 

ліноленової (70-75%) і олеїнової (35-40%) жирних кислот. Сорти мутантного 

походження Айсберг, Золотистий, Ківіка, Патрицій і Живинка занесені до 

державного реєстру України. Вищеназвані сорти виділяються підвищеною 

врожайністю, а Айсберг і Золотистий ще й високими показниками олійності. 

На основі індукованих мутантів створена ознакова колекція, яка інтенсивно 

використовується в генетико-селекційній роботі. 

Значний позитивний внесок у дану наукову роботу дає широке 

застосування диких видів льону олійного в гібридизації з метою суттєвого 

розширення генетичної мінливості ознак. Всього авторкою було 

проаналізовано 24 гібридних комбінацій, які включали 5904 рослини. У 

результаті повторних доборів одержано 16 перспективних рекомбінантних 

ліній, які за рядом показників переважали стандарт,особливо за кількістю 

бічних стебел. Лінії А-11 і В-11, які поєднують комплекс господарсько 



цінних ознак, зареєстровані в Центрі генетичних ресурсів України, на них 

одержані свідоцтва. 

За результатами досліджень електрофоретичних спектрів 

сортів,селекційних і мутантних ліній, а також диких видів Полякова І.О. 

сформувала характерні зони згідно рухливості окремих білкових компонентів 

у кислому поліакриламідному гелі. Групи вивчених генотипів 

характеризуються певними білковими формулами, за якими можливо 

проводити їх ідентифікацію. 

 Необхідно зупинитись на деяких зауваженнях: 

1. Вважаю, що висновок про те, що фізичний мутегнез у створенні сортів 

льону олійного був більш ефективним, ніж хімічний недостатньо 

аргументований, поскільки в дослідженнях приймали участь лише гама – 

промені та ЕМС ( с.169). 

2. У кінці стор. 175 і на початку стор. 176 авторка дисертації стверджує, що 

мутант М-12( сорт Айсберг) є донором високої олійності й 

скоростиглості; М-28 (сорт Золотистий)- донор високого вмісту 

ліноленової кислоти і високої олійності; М-19 (сорт Ківіка)- донор 

високого вмісту олеїнової кислоти. Більш точніше з генетичної точки 

зору потрібно було використати термін «джерело», так як не відомо, чи 

будуть названі вище показники, передаватись наступним поколінням при 

гібридизації. Тому в селекційно-генетичних дослідженнях необхідно 

розрізняти ці поняття. Існує певна категорія ознак, яка контролюється 

комплексом генів, який часто у такому вигляді потомству не передається. 

Характер успадкування низки морфологічних ознак, особливо 

хлорофільних мутацій, проаналізовано в розділі 5. Установлено, що мутації 

xanthа, viridis, xanthoviridis є рецесивними. Авторкою виділені та описані 

морфологічні особливості 9 типів хлорофілдефіцитних на ранніх етапах 

онтогенезу льону олійного мутацій. На основі мутантної лінії М-28 методом 

прямого добору виведений сорт Золотистий, який характеризується 

підвищеною урожайністю, високим умістом олії та ліноленової кислоти. 

Крім того, він несе три ознаки – біле забарвлення пелюсток, жовте насіння та 

жовто-зелене забарвлення рослин, за якими існує можливість чіткої 

ідентифікації цього сорту. 

Існує одне зауваження до цього розділу. На рис. 5.8 (стор. 225) і в 

тексті на стор. 226 дані врожайності насіння та виходу олії завищені в 10 

разів. Ці показники подані тут в т/га, а реально це – ц/га. 

У розділі 6 систематизовані дані з використання в селекційній роботі 

нових зразків льону олійного, створених авторкою шляхом 

експериментального мутагенезу та міжвидової гібридизації. Крім того, у 

дисертаційній роботі наведене комплексне вивчення широкого набору 

дикорослих одно- і багаторічних видів за комплексом морфологічних і 

біологічних ознак за умов ex situ. На основі проведених спостережень і 

оцінок виявлені джерела господарсько цінних ознак-високорослі, з 

підвищеною кількістю бокових гілок, з більш крупними листками та 

квітками. Широка амплітуда мінливості за діаметром квіток та їх забарвлення 



свідчить про перспективи селекції сортів декоративного напряму 

використання. 

Зауваження до цього розділу наступне. У кінці стор. 269 є посилання на 

рис. 6.28. Це механічна помилка. У дійсності це рис.6.29. 

Селекційна цінність диких видів льону олійного та перспективи їх 

використання в селекції викладені в розділі 7. Результати досліджень 

свідчать про відносно широку генетичну мінливість у диких видів за вмістом 

олії та білка. У цілому, багаторічні види відрізняються від однорічних 

меншою кількістю обох цих компонентів насіння. Суттєву перспективу для 

міжвидової гібридизації являє вид L. сrepitans, насіння якого виділяється 

крупністю, підвищеною олійністю, містить високий уміст ліноленової 

кислоти. 

За тривалістю цвітіння, формою  куща, розмірами квіток, яскравістю 

забарвлень види роду Linum є досить різноманітною групою, тому їх 

можливо використовувати для формування довготривалих композицій. 

Є одне зауваження до цього розділу. На початку стор.291 авторка 

характеризує початок цвітіння деяких диких видів. А через один абзац 

повторює ті ж самі показники.  

Дисертаційна робота доповнена низкою додатків, які показують 

залежність між господарсько цінними ознаками, а також є копіями свідоцтв 

про авторство на сорти рослин і реєстрацію зразків у Національному центрі 

генетичних ресурсів рослин України, корисних моделей і винаходу, рисунків 

морфології пластид вихідних ліній та мутантів, каталог білкових формул 

електрофоретичних спектрів запасних білків насіння сортів, селекційних 

ліній та деяких диких однорічних видів льону олійного. 

Дисертація добре оформлена оригінальними фотографіями високої 

якості.  

Відмічені зауваження в цілому не знижують високої оцінки 

дисертаційної роботи, поскільки, в основному, відносяться до її оформлення і 

не носять принципового характеру. 

На основі створеного вихідного матеріалу Полякова І.О. спільно з 

колегами вивела 8 сортів льону олійного, які рекомендовані для вирощування 

в Україні й займають значні площі у виробництві. У Національному центрі 

генетичних ресурсів рослин України зареєстровано 7 зразків культури та дві 

колекції генофонду рослин. 

Виділені джерела господарсько цінних ознак, спосіб 

електрофоретичного розподілення запасних білків насіння, спосіб оцінки та 

прогнозування продуктивності рослин і спосіб визначення морфології 

пластидного апарату інтенсивно застосовуються в селекційному процесі. 

Основні положення дисертаційної роботи висвітлені в монографії, 20 

статтях у фахових виданнях України, 4 статтях у виданнях інших держав, 35 

статтях інших наукових видань та 2 науково-методичних рекомендаціях. 

Наведені вище дані свідчать про те, що результати досліджень 

Полякової І.О. є суттєвим внеском у сільськогосподарську науку і мають 

велике практичне значення для сільського господарства. Вони доповнюють  




