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М. М. Батерук (1986 р.), Б. З. Пилипчук (1987 р.), В. Д. Бугайов (2003 р.), 

М. А. Сердюк (2003 р.), Г. С. Коник (2005 р.), Л. З. Байструк-Глодан (2008 р.) 

та інші. Залучення генотипів із природних популяцій, як вихідного матеріалу, 

є важливим у селекції багаторічних злакових трав. Тому, враховуючи 

біологічні особливості цих двох видів роду пажитниці (Lolium Lam.), шляхом 

міжвидової гібридизації з використанням поліплоїдії, можна досягти 

поєднання їхніх цінних господарських ознак, а за індивідуального добору 

відібрати генотипи з покращеними цінними господарськими ознаками та 

високою адаптивністю. Саме на вирішення цих завдань спрямовані наші 

дослідження, що визначають пріоритетність та актуальність дисертаційної 

роботи. 

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

Дослідження за темою дисертації виконано в Національному науковому 

центрі «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» 

(ННЦ «ІЗ НААН» впродовж 2008–2018 рр. згідно з НТП «Кормові ресурси», 

підпрограма «Ефективні методи селекції, створення високопродуктивних 

сортів і гібридів та вдосконалення технологій вирощування кормових 

культур», завдання «Створити і передати на державне сортовипробування 

сорт пажитниці багатоквіткової (багатоукісної) для умов Полісся і Лісостепу з 

урожайністю сухої речовини поліпшеної якості 13–14, насіння 0,7 т/га, 

стійких до стресових умов довкілля, з подовженим періодом використання 

(2–3 роки)» (2006–2010 рр, номер державної реєстрації 0106U010310); ПНД 

14 «Кормові ресурси», підпрограма «Ефективні методи селекції, створення 

високопродуктивних сортів і гібридів та вдосконалення технологій 

вирощування кормових культур», завдання «Розробити методи оцінки 

вихідного матеріалу на морозостійкість і на цій основі створити та передати 

на державне сортовипробування сорт пажитниці багатоквіткової з 

урожайністю сухої речовини 14–15, насіння 0,8 т/га, з продовженим періодом 

використання (2–3 роки) придатний для зони Полісся і Лісостепу України» 

(2011–2015 рр., номер державної реєстрації 0111U007183); ПНД 22 «Корми і 
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кормовий білок», підпрограма «Розробити сучасні методи селекції кормових 

культур і сої, створити високопродуктивні адаптивні сорти, удосконалити 

зональні системи ведення насінництва», завдання «Удосконалити методи 

створення та оцінки гібридного матеріалу за господарсько-цінними ознаками 

та створити сорт пажитниці багаторічної адаптований для умов Лісостепу та 

Полісся» (2016–2020 рр., номер державної реєстрації 0116U001571). 

Мета дослідження – вивчити особливості прояву цінних господарських 

ознак у колекційних і селекційних зразків, виділити генетичні джерела за 

комплексом ознак з високим адаптивним потенціалом та створити новий 

вихідний матеріал для селекції пажитниці багатоквіткової й багаторічної в 

умовах північної частини Лісостепу України. 

Наукова новизна одержаних результатів 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, шляхом 

міжвидової гібридизації з використанням методу поліплоїдії. 

Удосконалено методичні підходи створення та оцінки вихідного 

матеріалу для селекції пажитниці багатоквіткової і багаторічної з підвищеною 

продуктивністю, стійкістю до низьких температур та тривалістю 

використання у виробництві. 
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Набули подальшого розвитку наукові положення щодо добору 

вихідного матеріалу видів пажитниці, їх залучення до селекційного процесу, 

спрямованого на створення сортів з підвищеною продуктивністю та 

тривалістю використання в кормовиробництві, високою стійкістю до 

несприятливих умов навколишнього середовища. 

Практичне значення отриманих 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 високо адаптовані сорти пажитниці багатоквіткової Берегиня та 

багаторічної Славетна, які включено до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням авторки. Здобувачкою проаналізовано та узагальнено наукову 

літературу за темою дисертаційної роботи, проведено міжвидову гібридизації 

із наступним переведенням гібриду на тетраплоїдний рівень (2n=4x=28). 

Виконано польові та лабораторні досліди і оцінки, опрацьовано та розглянуто 

одержані експериментальні дані, сформулювано висновки і пропозиції для 

селекційної практики та виробництва. Частка дольової участі дисертантки в 

публікаціях у співавторстві становить 30–100 %, у створених сортах 

пажитниці – 15–35 %. 

Апробація результатів дисертації. Отримані результати дослідження 

дисертаційної роботи впродовж 2008–2018 рр. були заслухані на засіданнях 

відділу генетики та селекції кормових культур і Методичних комісіях з 

питань селекції й насінництва ННЦ «Інститут землеробства НААН України». 
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Також основні положення роботи викладено та обговорено на науково-

практичних конференціях різного рівня: науково-практичній конференції 

молодих вчених «Роль біологічного землеробства у виробництві 

конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції» (смт Чабани, 8, 9 

грудня 2008 р.); науково-практичній конференції молодих учених і 

спеціалістів «Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур», (смт Чабани, 25–27 листопада 

2009 р.); науково-практичній конференції молодих учених і спеціалістів 

«Розвиток систем сталого землеробства»: (смт Чабани, 6–8 грудня 2010 р.); 

науково-практичній конференції молодих учених і спеціалістів 

«Високоефективні технології – шлях до стабілізації аграрного виробництва», 

(смт Чабани, 28–30 листопада 2011 р.); науково-практичній конференції 

молодих учених і спеціалістів «Інноваційні технології для 

конкурентоспроможного аграрного виробництва» (смт Чабани, 11–13 

листопада 2013 р.).  

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 11 наукових 

праць, із яких чотири статті у фахових виданнях України, дві – зарубіжних 

виданнях, п’ять тез доповідей наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 173 

сторінках комп
’
ютерного набору, в тому числі основного тексту – 129 

сторінок. Дисертація містить анотацію, вступ, п’ять розділів, висновки, 

практичні рекомендації для селекції та виробництва, список використаних 

джерел, який нараховує 258 посилань, у тому числі 52 латиницею, а також 

включає 25 таблиць, 22 рисунків та 14 додатків.  

Перший розділ дисертації «Агробіологічна характеристика видів 

пажитниці, їх значення в селекції та виробництві» представлено у вигляді 

огляду літератури, який подано як аналіз основних наукових публікацій за 

темою дисертаційної роботи з використанням вітчизняних і іноземних 

джерел. У розділі наведено узагальнення результатів досліджень вітчизняних 

та іноземних авторів стосовно поширення, господарського значення, 
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видового різноманіття, біологічних особливостей і формування насіння 

пажитниці. Висвітлено питання щодо ролі міжвидової гібридизації, 

поліплоїдії та методів визначення морозостійкості у створенні сортів з 

підвищеними насіннєвою та кормовою продуктивністю, довголіттям і 

морозостійкістю. На основі аналізу джерел наукової літератури обґрунтовано 

актуальність та визначено мету наукових досліджень. 

Другий розділ «Умови, матеріал та методика проведення 

досліджень» присвячений опису умов екотопів, де проводились дослідження, 

наводиться природно-кліматична характеристика регіонів дослідження, а 

також програма з деталізації дій виконання завдань дослідження, методика 

польових і лабораторних досліджень. 

У третьому розділі «Оцінка колекційних зразків пажитниці 

багатоквіткової та багаторічної за цінними господарськими ознаками» 

авторкою досліджено 44 колекційні та чотири селекційні зразки пажитниці 

багатоквіткової походженням із чотирнадцяти країн. При цьому було 

сформовано робочу колекцію пажитниці багаторічної, яка налічувала 53 

колекційні зразки іноземного походження та дев’ять сортів вітчизняної 

селекції й шість дикорослих місцевих популяцій. В розділі наданий вивченим 

генотипам пажитниці аналіз за морфологічними ознаками та господарсько-

цінними показниками. За результатами поетапної оцінки вихідних форм за 

основними ознаками та показниками виділено наступні зразки: пажитниці 

багатоквіткової – селекційний зразок 41–5/05 (UKR), пажитниці багаторічної 

– середньорослий зразок 40260 (GBR), сорт Андріана 80 (UKR) та дикоросла 

низькоросла популяція 01/06. 

В четвертому розділі «Результативність методів запилення у 

міжвидовій гібридизації пажитниці» показано, що за схрещування різних 

видів багаторічних злакових трав виникають труднощі, аналогічні з 

віддаленою гібридизацією інших культур, тобто низьке зав’язування насіння, 

низька життєздатність гібридного насіння, часткова або повна стерильність 

першого і понижена фертильність пилку подальших поколінь. Тому авторка 
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пропонує за міжвидової гібридизації пажитниці застосовувати такі методи 

запилення з видаленням пиляків: обмежено вільне – підставка батьківських 

форм під ізолятор і примусове – на приймочку пилок наносився вручну 

пінцетом, проте, найпродуктивнішим визначили останній. Досліджено, що за 

проведення схрещувань найрезультативнішим часом є шоста доба запилення 

після кастрації квіток материнського компоненту пажитниці багатоквіткової 

(селекційний номер 41–5/05), а кращим запилювачем – сорт пажитниці 

багаторічної Андріана 80, за участі якого зав’язування гібридного насіння 

було на максимальному рівні – 2,3 % за допомогою підстановки батьківського 

компонента під ізолятор та 11,7 % – шляхом нанесення пилку на приймочку 

маточки. 

У розділі 5 «Оцінка міжвидових гібридів пажитниці за елементами 

насіннєвої та кормової продуктивності» показано, що насіння F0 оброблене 

0,5%-ним розчином колхіцину, отриманого за міжвидової гібридизації 

Lolium multiflorum L. / Lolium perenne L., дає змогу у наступних поколіннях 

отримати фертильні і продуктивні гібриди. Установлено, що у першому, 

другому та третьому поколінні міжвидових гібридів Lolium multiflorum L. / 

Lolium perenne L. після поліплоїдізації відбувалося розщеплення, яке 

спричинило появу химерних рослин, тетраплоїдних гібридних популяцій 

генотипу пажитниця багатоквіткова та диплоїдних – пажитниця багаторічна. 

Досліджено нові форми пажитниці за стійкістю до несприятливих 

екологічних чинників довкілля. В змодельованих умовах вивчено, 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 та пажитниця 

багатоквіткова. З’ясовано, що за міжвидової гібридизації пажитниця 

багатоквіткова / пажитниця багаторічна з подальшим застосуванням 

поліплоїдії, проморожування та індивідуального добору характеризуються 

підвищеною морозостійкістю і багаторічністю використання. 
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Дисертаційну роботу написано грамотно, на належному науковому 

і стилістичному рівні. Застосована в роботі наукова термінологія є 

загальновизнаною, стиль викладення результатів теоретичних і практичних 

досліджень, нових наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечує 

доступність їх сприйняття та використання.  

Автореферат відповідає змісту дисертаційної роботи, текст 

дисертації викладено грамотно науковою мовою, відповідно до 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 

(зареєстровано в Мінюсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023). Загальні висновки 

(13 пунктів) викладені чітко та обґрунтовано, підтверджуються статистичними 

показниками, відповідають темі, меті та завданням дисертації. Для селекційної та 

виробничої практики надані слушні рекомендації. 

Зауваження та побажання дисертації. Під час рецензування 

дисертаційної роботи виникли такі зауваження:  

1. В тексті рубрики «мета і завдання досліджень» потрібно замість 

слова «встановити особливості прояву …» вставити слово «вивчити 

особливості прояву». 

2. Текст наукової новизни «…полягає розв’язанні важливого наукового 

завдання щодо створення вихідного матеріалу для селекції форм пажитниці 

багатоквіткової з високою адаптивністю та багаторічною продуктивністю 

використання у виробництві за рахунок підвищеної адаптивності та кормової 

і насіннєвої продуктивності методом міжвидової гібридизації з 

використанням методу поліплоїдії …» пропоную замінити на такий варіант 

«… полягає в створенні внутрішньовидових і міжвидових генотипів 

пажитниці з високою адаптивністю та багаторічністю кормової та насіннєвої 

продуктивності в умовах північної частини Лісостепу України». 

3. В третьому завданні рубрики «Мета і завдання дослідження» текст 

«…використанням способів поліплоїдії» замінити на «…використанням 

методу поліплоїдії». 
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4. В першому реченні рубрики «Апробація отриманих результатів 

досліджень» «Отримані результати дослідження дисертаційної роботи 

впродовж 2008–2018 рр….» слово «заслуховувалися» потрібно замінити на 

«були заслухані»  

5. В тексті третього розділу дисертації не зазначено за яких конкретних 

температур проводили проморожування попередньо пророслого насіння в 

морозильних камерах. 

6. На Рис. 3.1 «Розподіл зразків робочої колекції пажитниці 

багатоквіткової за країнами походження…» не зазначено назву відділу, яким 

були вони отримані. 

7. Авторка дисертації в тексті використовує термін «понижені 

температури» підкреслюючи адаптивний потенціал генотипів пажитниці. В 

роботі не повністю є пояснення цьому терміну. То які це конкретно понижені 

температури і в які періоди онтогенезу рослин двох видів пажитниці вони є 

критичними і на що впливають? 

8. У тексті роботи потрібно замість слова «листя» використовувати 

«листки». 

9. В авторефераті дисертації в останньому абзаці перед «висновками» 

потрібно висвітлені економічні та енергетичні показники більш доступно 

обґрунтувати, зокрема показати з якими варіантами (сортами, технологіями) 

вони порівнюються. 

10. У висновках потрібно після назв сортів пажитниці, отриманих у 

результаті виконання дисертаційних досліджень, зазначати номер свідоцтва 

про державну реєстрацію. 

Однак слід відзначити, що вказані зауваження і побажання не 

зменшують загальної науково-практичної цінності дисертаційної роботи 

Бочарової М.І. 

Загальний висновок. За актуальністю обраної теми, новизною, 

практичним значенням одержаних результатів  дисертаційна  робота  на  

тему: «Особливості  створення  вихідного  матеріалу  для  селекції видів  
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