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oQiqifiuofo onoHenra Eyrafioea Bacuna lnrurpoBurla Ha Al4cepraqifiny po6ory

Eouaponoi MapuHu IsaHisHrr Ha reMy: <Oco6nzeocri crBopeHHx nnxi4noro

vrarepiany Nn cenerrlii szAis rraxllrHllqi n yvronax Jlicocreny Yrpaiul4), noAaHy

na r4o6yrrf, HayKoBoro cryrreH-f, KaHALrAura cilrcrrorocnoAapcbKl{x HayK 3a

cueuialrnicrro 06.01.05 - <<Celercqig i nacinnzllrBo)).

,{ucepraqiftHa po6ora Eo'raponoi MapraHu IsaHieHz

nupirueHHro upo6nevrz cerrerqifiuoro IIoKpaIIIeHHt szAis

OA|ATOKBITKOBOI ra 6araropiunoi, sxi Hafi6ilrru uoruzpeui

lloriccs i Jlicocrerly Yrpainz 3aBAtKlIarpoQirolleno3ax

ypoNafiHocri ra noxLIBHoi qiuuocri geleHoi Macr4.

Arcrya;runicru reMrl.

ll[upolcovry BnpoBaA)KeHHrc rra]KrTHr4qi 6araroKsimoeoi [eperlrKoA)Karorb

fi HLr3bKa aAaurueHicrt Ao yMoB Br4poIrIyBaHHfl,, 3oKpeMa cna6ra sAarHicrl

Br4rpr4MyBarvr :nkr3br<i reuneparypv B3rIMKy ra BecH.lno-nirui nocyxu. O4nax, y

nopinnxuni 3 rraKr4THt4r{erc 6araropiuHolo, BoHa 6imur ypoNafina, ITTBLTAIUe

ei4pocrae nicns cKorrryBaHHr ra BLIIracaHHf,. Atrs naxzuruqi 6araropiuHoi

xapaxrepuufi uiAsuueHlrfi aganrur;uuir, loreHllian Ao a6ioru'rHrx (suvto-,

Mopo3o cri fi xi cm) i 6 ioru'Iu ux .uvr:nHur<in c ep e4oBuI Iqa.

Bpaxonyroqz 6iolori.rHi oco6rzsocri qlx ABox nz4ie poAy naxuruutqi

(Lolium Lam.), rrrJr.rrxoM vrixru4onoi ri6pu4I'Igaqii 3 BI4KopLTcraHHf,M uolinnoi4ii,

MoxJrr4Bo ,uoc.f,rrLr rro€AHaHHr ixHix qinnzx rocrloAapcbKl4x - oSHaK, a 3a

iu4uni4yanbHoro 4o6opy ni4i6parra feHorr4lru 3 rIoKpaIrIeHuMLI qiHulauz

rocrroAapcbKr4Mr4 o3HaKaMr4 Ta Br{coKoro aAanrzsHicrrc. Cavre na nzpirueHH.a IILTX

3aBAaHb crrp{MoBaHi AocniAxeHHf, ArlcepraHTa, Iqo Bl43Haqalorr npiopnrernicm

ra aKry€ulrnicrr Allcepralliftnoi po6orz.

Po6ora ezrcoHaria siAroeiAHo Ao reMarvKl{ HayKoBLIX AocliANenr

HarlioHalbHoro HayKoBofo rleHrpy <Incrnryry seulepo6crna Haqionanrnoi

ara4erraii arpapHI4x HayK Vrpainra BnpoAoB)K 2008-2018 PP., sriAHo Ao

npofpaMl{ HayKoBLIx AocniANeHr HTII <<Kopuoni pecypcu> (2006-2010 pp');

IIHA 14 <Kopnnpni pecypcu>> (20111015 pp.) ra fIH[ 22 <<Kopvwr i r<oprraosuiT'

6inoo Q\IG2A0pp).
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генетики та селекції видів пажитниці. Селекційна оцінка результатів 

досліджень проведена за сучасними методиками, що  дає підставу 

стверджувати про обґрунтованість і достовірність висновків і пропозицій, 

викладених в дисертації. Статистичний аналіз результатів досліджень 

проведено з використанням дисперсійного та кореляційного аналізів. 

3. Наукова новизна полягає в створенні внутрішньовидових і 

міжвидових генотипів пажитниці з високою адаптивністю та багаторічністю 

кормової та насіннєвої продуктивності в умовах північної частини Лісостепу 

України. 

За результатами наукових досліджень вперше охарактеризовано 

колекційні і селекційні зразки пажитниці багатоквіткової й багаторічної 

різного еколого-географічного походження та виявлено джерела цінних 

господарських ознак у поєднанні з підвищеною морозостійкістю. 

Установлено тривалість періоду ефективного запилення після кастрації 

квіток рослин пажитниці. Створено новий селекційний матеріал, сорти 

пажитниці багатоквіткової та багаторічної з підвищеною продуктивністю, 

стійкістю до низьких температур і тривалістю продуктивного використання 

травостою, шляхом міжвидової гібридизації з використанням методу 

поліплоїдії. 

4. Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 

нового вихідного матеріалу за міжвидової гібридизації Lolium 

multiflorum L. / Lolium perenne L. та виявленні селекційних джерел з 

покращеними ознаками продуктивності, як цінний вихідний матеріал для 

селекції різних видів пажитниці, в умовах північної частини Лісостепу 

України. Селекційні зразки, створені при виконанні дисертаційної роботи, 

включені до селекційної програми пажитниці у ННЦ «Інститут 

землеробства НААН України» і Передкарпатському відділі наукових 

досліджень Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 

України. Створено у співавторстві два сорти пажитниці багатоквіткової 

Берегиня та багаторічної Славетна з підвищеним адаптивним потенціалом 

до умов довкілля, які включено до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні. 

5. Повнота викладу результатів в опублікованих працях 

підтверджується порівняльним аналізом тексту дисертації, автореферату і 

одинадцяти наукових праць, чотири з яких опубліковано в фахових виданнях 

України, дві – зарубіжних виданнях, п’ять – тез доповідей наукових 

конференцій. В опублікованих працях у достатній мірі висвітлено основні 

наукові положення та результати виконаних досліджень. 

6. Зміст дисертації. Дисертація має оптимальний обсяг і структуру, 



викладена на 173 сторінках комп’ютерного набору, з яких 129 основного 

тексту. Текстова частина складається з анотації, вступу, п’яти розділів, 

висновків та практичних рекомендацій селекційній практиці, в ній розміщено 

25 таблиць, 22 рисунки та 14 додатків. Список використаних джерел 

нараховує 258 найменувань, з яких 52– латиницею.  

Розділ 1 «Агробіологічна характеристика видів пажитниці, їх 

значення в селекції та виробництві» присвячений огляду наукової 

літератури за темою дисертації. У ньому описано значення, морфо-біологічні 

особливості, методи селекції її завдання і напрямки, значення вихідного 

матеріалу в селекції злакових трав. На підставі аналізу наукових джерел 

зроблено висновки та поставлені завдання на вирішення яких спрямована 

дана робота. 

У розділі 2 «Умови, матеріал та методика досліджень» зроблено 

аналіз ґрунтово-кліматичних умов зони Північного Лісостепу, подано 

агрохімічну характеристику дослідних ділянок, гідротермічні показники в 

роки проведення досліджень, методику досліджень, вихідний матеріал та  

зроблено висновки. 

У розділі 3 «Оцінка колекційних зразків пажитниці багатоквіткової 

та багаторічної за цінними господарськими ознаками» за результатами 

комплексної та поетапної оцінки колекційних зразків за стійкістю до 

вилягання та кормовою продуктивністю виділено кращі зразки пажитниці 

багаторічної – низькорослий 36186 (DNK); три середньорослих – 40260 

(GBR), 40268 (DNK) і 40310 (DEU); сорти - Лета, Андріана 80, 

Дрогобицький 1, Дрогобицький 2 і Дрогобицький 16; серед дикорослих 

низькорослих популяцій – 01/06 та кращий селекційний зразок пажитниці 

багатоквіткової – 41–5/05. 

Встановлено, що за проморожування попередньо пророщеного насіння 

в морозильних камерах найбільш стійким до низьких температур пажитниці 

багатоквіткової виявлено селекційний номер 41–5/05 (UKR) (мінус 8 °С), 

пажитниці багаторічної – 01/06 (дикоросла популяція), колекційний зразок 

40260 (GBR) та сорт Андріана 80 (мінус 18 °С). 

Виявлено досить низький рівень самосумісності зразків з робочої 

колекції пажитниці багатоквіткової (до 6 %) та пажитниці багаторічної (до 

2,2 % зав’язування насіння при самозапиленні). 

У розділі 4 «Результативність методів запилення за міжвидової 

гібридизації пажитниці» виявлено, що за міжвидової гібридизації 

пажитниця багатоквіткова / пажитниця із застосуванням примусового та 

обмежено-вільного запилення, найрезультативнішим є спосіб примусового 

запилення. 



Встановлено, що за міжвидової гібридизації пажитниця багатоквіткова / 

пажитниця при примусовому запиленні у гібридної комбінації пажитниця 

багатоквіткова селекційний номер 41–5/05 / Андріана 80 був досягнутий 

максимальний (5,3 %) рівень зав’язування насіння. 

У розділі 5 «Оцінка міжвидових гібридів пажитниці за елементами 

насіннєвої та кормової продуктивності» визначено, що шляхом 

індивідуального добору за маркерними (морфологічними) ознаками у 

четвертому поколінні сформовано стабільні поліплоїди міжвидових гібридів 

Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L. кожної гібридної комбінації, 

відповідно 41–5/05 / 01/06, 41–5/05 / 40260 і 41–5/05 / Андріана 80; 

тетраплоїди генотипу пажитниця багатоквіткова та диплоїди – пажитниця 

багаторічна. 

Виявлено, що попередній скринінг за морозостійкістю пророщеного 

гібридного насіння в усіх поколіннях кожної гібридної комбінації: 41–5/05 / 

01/06, 41–5/05 / 40260 і 41–5/05 / Андріана 80 при проморожуванні за 

темперного режиму нижче мінус 14 °С сприяв добору морозостійких форм. 

Встановлено, що найбільш морозостійкою була гібридна комбінація 

пажитниця багатоквіткова селекційний номер 41–5/05 / Андріана 80, з якої 

шляхом індивідуального добору сформовано два генотипи: пажитниця 

багаторічна (диплоїд, 2n=2x=14) та пажитниця багатоквіткова (тетраплоїд, 

2n=4x=28). За результатами роботи сорт пажитниці багатоквіткової Берегиня 

у 2019 році внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні та рекомендований для вирощування у Лісостепу та 

Поліссі. Сорт пажитниці багаторічної Славетна внесений у 2020 році до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні та 

рекомендований для вирощування у Степу, Лісостепу та Поліссі.          

Кожний з розділів закінчується резюмуючим проміжним висновком, що 

дало змогу автору сформувати основні висновки, показати наукову та 

практичну цінність проведених досліджень і зробити рекомендації 

виробництву. Експериментальний матеріал та висновки, наведені в 

авторефераті, ідентичні з дисертаційною роботою. 

Поряд з цим, та іншими позитивними положеннями дисертаційної 

роботи, слід зазначити і деякі дискусійні питання та зауваження, зокрема:          

1. Огляд літературних джерел доцільно було б скоротити, а 

доповнити більш сучасними і актуальними. Адже посилання на статті 

фахових видань з ДОІ практично відсутні. Деякі посилання при розгляді 

окремих питань включають до 8-16 джерел(стор. 29,30,31,32,35).   

2. В розділі 3 на стор.61 в першому абзаці стверджується, що 

стійкість травостою до вилягання залежить від форми куща,  але не 
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