ВИСНОВОК
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
ВЕЧЕРСЬКОЇ Людмили Анатоліївни за темою «Особливості розширення
генетичного різноманіття вихідного матеріалу пшениці полби звичайної
методом гібридизації», що представлена на здобуття наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія галузі знань 20 Аграрні
науки та продовольство
1. Обґрунтування вибору теми дослідження та її зв’язок з планами
наукових робіт Інституту.
Дисертацію присвячено вирішенню актуальних завдань з розширення та
покращення сортименту пшениці полби звичайної для круп’яної,
хлібопекарської, макаронної та інших галузей харчової промисловості шляхом
використання біорізноманіття малопоширених видів пшениці як джерел ознак
якості зерна.
Дисертація є результатом виконання наукової роботи авторки впродовж
2015–2019 рр. в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва згідно з завданнями
програм наукових досліджень НААН: 11.01.01.15.Ф (2011–2015 рр.)
«Розробити науково-методичні підходи та створити на їх основі нові
високоадаптивні сорти пшениці ярої і полби звичайної із використанням
генетичного потенціалу видів-співродичів» (№ держреєстрації 0111U003407)
ПНД «Зернові культури»; 24.01.03.01.Ф (2016–2020 рр.) «Виявити у
генетичному різноманітті зернових, зернобобових, круп’яних культур джерела
та донори ознак якості зерна, провести ідентифікацію зразків за біохімічними
маркерами та сформувати ознакові колекції» (№ держреєстрації 0116U001070)
ПНД «Генетичні ресурси рослин» Підпрограма 09.01 «Формування та
ефективне використання генетичних ресурсів сільськогосподарських культур»;
13.00.01.36.П (2016–2018 рр.) «Розробити селекційні шляхи підвищення вмісту
мікро- і макронутрієнтів в зерні пшениць ярих твердої (Triticum durum) і полби
(Triticum dicoccum) та створити сорти, придатні для експорту»,
(№ держреєстрації 0116U001045) ПНД (підпрограма) 13 «Селекція зернових і
зернобобових культур»; 13.00.01.65.П (2019–2020 рр.) «Створення ярих сортів
пшениці
полби
звичайної
(Triticum
dicoccum)
із
покращеними
хлібопекарськими властивостями і пшениці твердої (Triticum durum) із
покращеними макаронними властивостями» (№ держреєстрації 0119U100434)
ПНД (підпрограма) 13 «Селекція зернових і зернобобових культур».
2. Мета і завдання дослідження.
Метою дослідження було розширення генетичного різноманіття
вихідного матеріалу пшениці полби звичайної методом гібридизації шляхом
використання представників тетраплоїдних видів пшениці.

Для досягнення мети вирішували наступні завдання: установити рівень
прояву вмісту білка, каротиноїдів, ЗАОА, мікроелементів, кількість та якість
клейковини тетраплоїдних видів пшениці (T. dicoccum, T. durum, T. persicum,
T. polonicum, T. turanicum, T. timopheevii) та відібрати перспективні форми для
гібридизації; установити особливості сучасних сортів та ліній пшениці полби
ярої (50 ліній) за основними цінними господарськими ознаками (урожайність,
основні показники якості) з метою відбору вихідного матеріалу для селекції;
установити особливості формоутворення при гібридизації полби з
тетраплоїдними видами пшениці; визначити господарські властивості
створеного шляхом гібридизації нового вихідного матеріалу для селекції полби
звичайної ярої круп´яного хлібопекарського та макаронного напряму;
установити закономірності поєднання цінних господарських ознак у озимих
T. dicoccum та T. durum, виділити потомства з низьким рівнем плівчастості,
високою продуктивністю, стійкістю до вилягання, підвищеним вмістом білка та
каротиноїдів; визначити наявність інтрогресій у геномі константних ліній
озимої шляхом електрофоретичного аналізу гліадинів зернівки та відібрати
інтрогресивні лінії для подальшої селекційної роботи; розширити генетичне
різноманіття пшениці полби звичайної методом гібридизації та створити
вихідний матеріал для селекційної роботи; розробити експрес-метод оцінки
кольору борошна та тіста.
Об’єкт досліджень: селекція пшениці полби звичайної шляхом
гібридизації для підвищення повноти реалізації її генетичного потенціалу та
ефективності створення вихідного матеріалу різного напряму використання.
Предмет досліджень: розширення генетичного різноманіття вихідного
матеріалу для селекції пшениці полби звичайної методом гібридизації.
3. Наукова новизна одержаних результатів проведених досліджень.
За результатами дсоілдження вперше встановлено селекційну цінність
представників видів пшениці T. dicoccum, T. durum, T. persicum, T. timopheevii,
T. polonicum, T. turanicum як джерел цінних господарських і біологічних ознак:
високого вмісту білка, мікроелементів (Zn, Fe, Cu), ЗАОА, макаронних та
круп’яних властивостей, елементів продуктивності, стійкості до хвороб, для
високорослої озимої полби – стійкості до вилягання, зимостійкості; особливості
формоутворення за ознаками якості зерна та продуктивності при гібридизації за
участі сортів і ліній пшениці полби та зразків малопоширених тетраплоїдних
видів пшениці. Установлено, що для отримання ліній полби з високим вмістом
каротиноїдних пігментів як батьківський компонент доцільно використовувати
зразки пшениці твердої з вмістом каротиноїдних пігментів не нижче 3,7 мг/кг;
для створення вихідного матеріалу полби озимої з високим рівнем прояву ознак
продуктивності та органолептичних якостей зерна доцільно залучати сорти
пшениці твердої з масою 1000 зерен не нижче 46 г.

Вперше встановлено позитивний зв’язок крупності зерна з рівнем
накопичення Zn, Fe у зразків T. turanicum var. notabile UA0300454, UZB;
T. polonicum var pseudocompactum UA0300337, PRT; T. aetiopicum var.
densimenelikii UA0300480; ETH, T. persicum var. rubiginosum UA0300066 ARM
та T. timopheevii UA0300107,GEO; установлено закономірності успадкування та
успадковуваності кількісних ознак у схрещуваннях полби з тетраплоїдними
видами пшениці. Установлено, що успадкування елементів продуктивності
відбувається за типом позитивного наддомінування. Найвищу частоту та
ступінь трансгресій в F2 полби зі спорідненими видами відмічено за ознаками
маса зерна з колосу та маса 1000 зерен (М1000); визначено цінність
інтрогресивних ліній пшениці полби озимої 17-1-20, 18-1-20, 21-1-20, 22-20, 259-20, 27-9-20 та сімей полби ярої 5-2-19, 9-2-19, 10-2-19, 3-3-19, 4-3-19, 6-5-19,
8-6-19, 2-7-19, 5-7-19 за високим рівнем продуктивності та її елементів у
поєднанні з показниками якості зерна (низька плівчастість, високі
склоподібність, вміст білка та каротиноїдних пігментів).
Інновацією є також розширення генетичного різноманіття пшениці полби
ярої шляхом створення двох ліній полби, які поєднують високу масу 1000
зерен, підвищений вміст каротиноїдних пігментів та стійкість до септоріозу,
борошнистої роси та бурої іржі; визначення значного поліморфізму гібридів
пшениці полби озимої за гліадин-локусами та виділення цінних генотипів з
рекомбінацією ознак за кольором зерна та продуктивністю.
Набули подальшого розвитку наукові положення з ефективності
залучення в селекційний процес пшениці полби споріднених видів пшениці
(T. dicoccum, T. durum, T. persicum, T. timopheevii, T. polonicum, T. turanicum).
Удосконалено метод оцінки макаронних властивостей пшениці.
4. Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і
рекомендацій.
Дослідження проведено на належному методичному рівні із
застосуванням сучасних загальноприйнятих методик. Обґрунтованість і
достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій визначається
об’єктивним аналізом первинної документації та експериментальних даних,
статистично
доведеними
відмінностями
варіантів,
одержаних
експериментальних даних.
Дисертація має логічну структуру, містить узагальнення теоретичного
характеру. Висновки і рекомендації, сформульовані в дисертаційній роботі,
відповідають її змісту та тематиці дослідження.
5. Теоретичне та практичне значення дисертаційного дослідження.
Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у вирішенні
важливого наукового завдання з розширення генетичного різноманіття
вихідного матеріалу пшениці полби звичайної методом гібридизації для
забезпечення різних напрямів селекції, наукових та навчальних потреб шляхом

встановлення закономірностей прояву цінних господарських ознак у зразків
генофонду та їх гібридів. За безпосередньої участі здобувача створено сорт
полби Юніка (лінія 12-126), який внесено в Державний реєстр сортів рослин,
придатних для поширення і Україні з 2020 р. За комплексом господарських
цінних ознак виділено селекційну лінію пшениці полби звичайної ярої 11-29,
яку під назвою Антарес передано на кваліфікаційну експертизу.
Виділено перспективні лінії пшениці ярої для використання в
селекційному процесі (Л 99-15, Л 89-15, Л 137-15) та подано на реєстрацію в
НЦГРРУ (номери заявок про реєстрацію в Україні зразків 003870, 003872,
003869 відповідно). На основі проведених досліджень виділено лінії Л 1079-17 і
Л 1080-17, що перевищують стандарт за макаронними властивостями на 1,8 і
1,7 балів відповідно у поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками та
зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України
(свідоцтва №1988, №1989.
6. Повнота опублікування результатів дисертації та особистий внесок
здобувача до наукових публікацій, виконаних у співавторстві.
Матеріали дисертаційної роботи висвітлено у 25 наукових працях, з яких
10 статей, у тому числі сім у фахових наукових виданнях України, три у
фахових іноземних виданнях, 14 тез доповідей науково-практичних
міжнародних конференцій, одне наукове видання, одне свідоцтво на сорт полби
Юніка.
У публікаціях, виконаних у співавторстві, авторство здобувача складає
20–80 % і полягає в одержанні експериментальних даних і узагальненні
результатів досліджень. Частка авторства здобувача у створенні ліній пшениці
полби – 20 %, сортах пшениці полби 10–15 %. Участь у створенні сортів
пшениці полби Юніка та Антарес полягала у визначенні біохімічних і
технологічних показників зерна, аналізі результатів на всіх етапах,
формулюванні висновків та практичних рекомендацій.
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