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Актуальнiсть теми дисертацiйних дослiджень,

подальше зростання урожайностi сiльськогосподарських культур, в

тому числi i пшеницi м'якот озимоi, може бути забезпечене як збiльшенням

потенцiалу продуктивностi, так i пiдвищенням стабiльностi його реалiзаuiТ в

мiнливих умовах середовища. Розробка нових методичних пiдходiв для

оцiнки та добору елiтних генотипiв за критерiями продуктивностi та

адаптивностi с важливим завданням сучасноi селекцiйно-генетичнот науки,

яке набувае особливоТ актуЕtльностi в умовах глобальних змiн клiмату. У

зв'язкУ з циМ актуальцими е дослiдження з вивчення особливостей морфо-

ген9тичного прояву кiлькiсних ознак пшеницi м'якот озимоi в умовах

Лiсостепу УкраТни за використання рiзних cTpoKiB сiвби для видiлення

високоадаптивних генотипiв, збалансованих за цiнними господарськими

ознаками та подаJIьшого iх використання як перспективного селекцiйного

матерirtлу та батькiвськИх компонентiв для гiбридизацiТ.

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

Щисертаuiйнi дослiдженняепроводилися впродовж 201з-2019 рр, i с

складовою частиною дослiджень науково-дослiдного селекцiйного центру

Полтавськоi державноТ аграрноi академiТ згiдно з планом науково-дослiдних

робiт 20l з-2016 рр. iз продовженням до 2020 р. <Розробка нових методiв

адаптивнот селекцiт пшеницi м'якоi озимоi на ocнoBi еколого-генетичного

пiдходу з 
,використанням 

математичного моделювання i бiотехнологii та

створення copTiB з урожайнiстю 10 т/га, BMicToM бiлка |5 уо, клейковини



З5 Оh, пристосованих до вирощування у зонi Лiсостепу УкраТни>, номер

.ЩержавноI реестрацii 0 1 1 3U004 1 59.

Наукова новизна одержаних результатiв поляга€ в тому, що уперше В

умовах Лiсостепу УкраТни визначено прояв головних ознак проДУКТИВнОСТi

рiзноманiття copTiB та селекцiйних лiнiй пшеницi м'якоТ оЗиМОТ З

оптим€шьним посднанням кiлькiсних ознак продуктивностi з якiстЮ ЗеРна За

рiзних cTpoKiB сiвби. Установлено особливостi генетичних кореляuiЙ мiЖ

елементами продуктивностi за рiзних cTpokiB сiвби. Видiлено генотипи

пшеницi м'якоi озимоТ, що мають високий piBeHb стабiльностi головних

ознак продуктивностi та якостi зерна за трьома строками сiвби.

Iдентифiковано ztлель чутливостi copTiB пшеницi озимоТ до збудника

пiренефорозу методом електрофорезу запасних бiлкiв. Виявлено ген помiрноТ

стiйкостi до збулникiв фузарiозу колоса TDF_076_2D у l5 copTiB полтавськоТ

селекцiТ за маркером INDEL1. Дослiджено збалансованiсть copTiB i

селекцiйних лiнiй пшеницi озимоi за кiлькiсними ознаками та врожайнiстю

методом кластерного аналiзу.

Практичне значення одержаних результатiв.

На ocHoBi проведених дослiджегlь з встаIIовлеFIня особливостей моРфО-

генетичного прояву ознак продуктивностi за використання рiзних cTpoKiB

сiвби видiлено генотипи з максимаJIьним i стабiльним piBHеM ПРОЯВУ

кiлькiсних ознак, якi запропоновано для гiбрилизаuii як батькiвськi

компоненти. Створено 1З високопродуктивних лiнiй пшеницi озимОТ, ЯКi

передано до селекцiйних програм Полтавськоi державноТ аграрноТ акаДемiТ Та

Iнституту рослинництва iM. В.Я. IOp'cBa НААН УкраТни для под€LЛЬшОГО

вивченця i залучення в гiбридизацiю. Створено скоростиглий сорт пшеницi

озимЬТ - Оржичя нова (20 % авторства), який внесено до 'Щержавного ре€стрУ

copTiB рослин Украiни.

Ступiнь обrрунryвання llаукових положешь, висновкiв i

рекомендацiй та ii достовiрнiсть. ABTopKolo чiтко сформульоваНо МеТУ Та

завдання дослiджень, що ст€uIо основою для обГрунтування напрямiВ



проведення дослiджень. HayKoBi положення, якi викладенi в дисертацiйнiй

роботi, обгрунтованi актуаJIьнiстю наукового завдання, поставленого До

вирiшення.

.Щостовiрнiсть експеримент€lльних даних забезпечусться викорисТанНЯМ

сучасних засобiв i методiв проведення дослiджень. OcHoBHi HayKoBi

положення, якi здобувачка сформулювала для вирiшення наукового ЗаВДаНня

та отриманi результати дослiджень згiдно з висунутими положеннЯМИ,

вiдображенi в 11 загальних висновках. Кожен висновок засноВанО На

достовiрних даних одержаних в результатi проведених дослiДжеНЬ. KpiM

того, авторкою на ocHoBi власних наукових розробок зроблено важлиВi

рекомендацiТ для селекцiйноi практики.

Оцiнка змiсту дисертацiйноТ роботи, iT завершенiсть.,,ЩисертаuiЙНа

робота структурована вiдповiдно до вимог ЛАК i складасться З анОТаЦiI,

вступу, огляду лiтератури, викладенttя умов, матерiалу i методики

дослiджень, чотирьох роздiлiв результатiв власних дослiджеНЬ, виСНОвКiВ,

рекомендацiй для селекцiйноi практики, 15 додаткiв та списку використаних

джерел з ЗЗ2 найменування, у тому числi 98 латиницею. РобОта МiСТИТЬ 45

таблиць та iлюстрована трьома рисунками.

Обсяг дисертацiТ, ii структура, piBeHb i стиль поданого матерiалу

вiдповiдають вимогам МОН Украiни до дисертацiйних робiт. У вступi

дисертацiТ автором обгрунтовано aKTyaJILtIicTb r,еми, сформульовано мету i

завдання дослiджень, наукову

результатiв, висвiтлено об'ект

особистий внесок.

Вiдповiднiсть змiсry автореферату основним положенням

дисеirтаuiiо зауважеIllIя та дискусiйlri положеIIrlя. Автореферат дисертаuiТ

новизну, практичне значення одержаних

та предмет дlослiджень, задекларовано свiй

написано та оформлено згiдно до прийня],их вимог МОН Украiни. ВИВчеННЯ

та аналiз опублiкованих робiт i автореферату свiдчить, що вони мiстять

достатньо повне викладення основних положень i результатiв дослiДЖеНь, ЩО

вiдображенi у дисертацiйнiй роботi. OcIloBHi результати роботи гIoBHo Та



змiстовно викладенi у 22 наукових праi(ях, з яких три cTaTTi в наукових

фахових виданнях УкраТни, три cTaTTi у наукових фахових виданнях УкраТни,

включених до мiжнародних науково-метричних баз даних, одна стаття в

iноземному фаховому виданнi, включеному до мiжнародних науково-

метричних баз даних, одна стаття в iншому iноземному виданнi. Результати

дисертацiйних дослiджень неодноразово доповiдалися на мiжнародних та

вiтчизняних наукових конференцiях за матерiалами яких опублiковано 14 тез

наукових доповiдей. Отримано авторське свiдоцтво на сорт пшеницi м'якоТ

озимоТ. Автореферат вiдповiдас змiстовi дисер,гацiТ.

У цiлому позитивно оцiнюючи дисертацiйну роботу ГусенковоТ О.В.,

повноту викладу методичноТ, теоретичноТ та прикладноТ основи дослiджень,

piBeHb актуальностi та практичноТ значимостi вважаю доцiльним висловити

деякi побажання та зауваження, зокрема:

1. За текстом дисертацiйноi роботи авторка використовуе TepMiH

((пшениця озима)) без вказання видовоi належностi рослинного об'скта

дослiджень - пшениця м'яка (Triticum aestivumL.).

2. В роздiлi 1 <<Селекцiя пшеницi озимоi ...>> авторка аналiзус широке

коло питань пов'язаних з темою дисертацiйних дослiджень, разом з тим, на

нашу думку, недостатньо висвiтлеtti проблеми сучасних уявлень про

генетичний контроль та мiнливiсть кiлькiсних ознак продуктивностi, що с

одним з головни* au"our, даного дослiдження.

З. В розлiлi 2 <<Умови, матерiал та методика...>> наводяться

клiматичнi умови проведення досл,iджень по рокам (рис. 2.|,2.2), але вiдсутнi

середньобагаторiчнi показники температури повiтря та опадiв, що ускладню€

аналiз клiматичцих умов в роки дослiджень.

'4. В розлiлi 3 <<Генотипова варiабельrliсть.,.>> пidрозdiлах 3.] mа 3.2

проводиться грунтовний аналiз результатiв вивчення особливостей прояву та

мiнливостi .ознак ккiлькiсть зерен в колосi> та ((маса зерна з колоса)) у

широкого набору copTiB i селекцiйних лirliй пшениt]i м'якоТ озимоТ з€Lлежно

вiд cTpoKiB сiвби в роки дослiджень. На нашу д}мку, такий аналiз доцiльно



було б доповнити видiленням груп геtlот,ипiв з рiзним морфотипом коЛОСа,

оскiльки однакову кiлькiсть зерен можуть мати колосся рiзних типiв.

5. Потребуе пояснення чому ознака ((маса рослини)> (пidрозdiл 3.3

<Мiнлuвiсmь ознак тенераmuвноt часmuнu...>) була включена аВТОРКОЮ ДО

групи ознак генеративноi частини, адже ця ознака характеризус

загаJIьнобiологiчний урожай рослин пшеницi.

6. В пidрозdiлi 3.5 <Генеmuчнi кореляцii'...> наводяться резуЛЬТаТИ

вивчення кореляцiйних зав'язкiв ознаки <кiлькiсть зерен з колосаD з

комплексом iнших кiлькiсних ознак продуктивностi, але в роботi не

наводиться який саме коефiцiснт кореляцiТ i за якою МеТОДИКОЮ BiH бУ"

обчислений.

7. В роздiлi 4 <Якiсть зерна copTiB...>> для кращого сприЙнятТЯ Та

аналiзу одержаних результатiв таблицi 4.|-4.9 бажано булО б доповнитИ

середнiми значеннями BMicTy бiлка та клейковини по роках абО В ДОСЛiДi.

8. Потребус пояснення який саме метод кластеризацiТ бу"

використаний авторкою для iдентифiкацii цiнних генотиПiв ПШеНИЦi

збалансованих за комплексом ознак (розлiл 5

гомогенних...>>).

<<[дентифiкацiя

Однак, вказанi зауваження I{e MaIoTb принциПового характеру i в

цiлому не впливають на загuшьну позитивну оцiнку роботи.

Загальний u"."ouo* про дисертацiйllу робоry, ii вiдпОВiДНiСТЬ

встановленим вимогам МОН Украirrи. Щисертацiя ГусенковоТ О.В.

<морфо-генетичний прояв кiлькiсних ознак пшеницi озимот в умовах

лiсостепу Украiни)) е завершеним науковим дослiдженням, виконаним на

наJIежному науково-методичному piBHi. Одержанi результати мають важливе

теорётиЧне та практичне значення для розвитку сiльськогосподарськоТ науки

в областi селекцiТ та насiнництва.

В цiл.ому, беручи до уваги ак,гуаJIьнiсть, ttовизну I{аукових резУлЬТаТiВ

та практичну uiHHicTb дослiджень, вважаю, що дисертацiйна робота <МОРфО-

генетичний прояв кiлькiсних ознак пшеницi озимоТ в умовах Лiсостепу



УкраТни>> вiдповiдас BciM вимогам пу[Iкту 12 <ГIорядку присудження

наукових ступенiв i присво€ння вчених звань)), якi висуваються до

дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата сiльськогосподарських

присудження наукового ступеня кандидата сiльськогосподарських наук за

спецiальнiстю 06.01.05 - селекцiя i насiнництво.
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