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мувати, здійснити збереження та ефективне використання колекції генетич-

них ресурсів льону” (номер державної реєстрації 0111U005326). 

Найбільш суттєві результати, отримані здобувачем. В ґрунтово-

кліматичних умовах Західного Лісостепу України здійснено комплексне ви-

вчення зразків льону-довгунцю різного еколого-географічного походження 

та константних селекційних форм і встановлено джерела господарсько-

цінних ознак, визначено особливості структури врожаю, мінливість, успадку-

вання цінних господарських ознак і виділено стабільні зразки за насіннєвою 

та технічною продуктивністю та доведена можливість ефективного викорис-

тання кращих зразків у селекційному процесі щодо поліпшення складових 

елементів продуктивності за комплексом господарсько-цінних ознак. 

Практичне значення результатів досліджень. У Національному цен-

трі генетичних ресурсів рослин України в 2018 р. зареєстровано лінію льону-

довгунцю ЛЗУ-2 (свідоцтво про реєстрацію № 1840, № заявки 001759). До 

Державного Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні зане-

сено у 2014 р. сорт льону-довгунцю Міандр (свідоцтво про державну реєст-

рацію № 140519), у 2018 р. – сорт Оберіг (свідоцтво про державну реєстрацію 

№ 180623). Для наукових установ запропоновано «Каталог Української коле-

кції льону» (Львів-Оброшине, 2014; 2018), а для господарств різних організа-

ційно-правових форм господарювання – методичні рекомендації з вирощу-

вання сортів льону-довгунцю. Впровадження створених сортів льону-

довгунцю Міандр та Оберіг проведено на площі 1,0 га в Інституті сільського 

господарства Карпатського регіону НААН с. Оброшине Пустомитівський р-н 

Львівська обл. та в ТзОВ «Агро Радехів» м. Радехів Радехівський р-н Львів-

ська обл. на площі 10,0 га.  

Апробація. Основні положення дисертаційної роботи заслухано та об-

говорено на засіданнях методичних комісій і вчених рад Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН (с. Оброшине, 2011–2015 рр.); 

опрелюднено та апробовано на 5 наукових конференціях різного рівня: між-
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народних, всеукраїнських (Оброшино, 2005, 2012, м. Глухів, 2009, м. Велика 

Бакта, 2016, м. Умань, 2017). 

Оцінка змісту дисертації. Матеріали дисертації викладено на 267 

сторінках комп’ютерного набору, з них основного тексту – 173 сторінки. 

Дисертація містить анотацію, вступ, п’ять розділів, висновки, рекомендації 

селекційній практиці та виробництву, список використаних джерел нарахо-

вує 232 посилань, зокрема 41 латиницею та 50 додатків. Матеріал подано в 67 

таблицях та ілюстровано 13 рисунками. 

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи. Перший розділ прис-

вячений огляду наукової літератури за темою дисертації. У розділі наведено 

морфологічні та біологічні особливості льону, способи селекційного поліп-

шення сортів культури та стійкість їх до збудників хвороб. На підставі аналі-

зу вітчизняної та зарубіжної літератури зроблено висновок та поставлені за-

вдання на вирішення, яких спрямована дана робота.  

У другому розділі наведена методика досліджень, викладені ґрунтові та 

метеорологічні умови проведення польових дослідів. Відмічено відповідність 

умов для проведення запланованих досліджень. У розділах 3–5 розглядають-

ся результати досліджень. Зокрема, у третьому розділі наведено оцінку льо-

ну-довгунця за рівнем прояву ознак.  Наведено морфологічний аналіз колек-

ційних зразків – тривалість вегетаційного періоду (табл. 3.2), стійкість інтро-

дукованих зразків до вилягання і осипання (табл. 3.3), виділені зразки за 

урожайністю соломи (табл. 3.4) та насіння (табл. 3.5) результати  яких лягли 

в перший висновок.  В колекційному розсаднику на природному фоні зара-

ження рослин хворобами оцінено у 196 номерів льону-довгунцю та виділено 

40 джерел стійкості до збудників хвороб (табл. 3,6), усі зразки льону за ви-

ключенням зразка Хейя-14 перевищували сорт Глінум (St) за врожайністю 

насіння, виділили найбільш продуктивні зразки (табл. 3,7) для схрещувань 

урожайність яких була вдвічі вищою за стандарт. 25 зразків було виділено за 

виходом волокна від соломи (табл. 3,8), які на 3,2–4,0 % перевищували стан-

дарт та чотири зразка за міцністю волокна (табл. 3,9).  

 3 



У четвертому розділі наведені результати з успадкування та морфоутво-

рення у гібридних комбінаціях льону-довгунця. Для цього в розсаднику гібри-

дизації за період 2011-2015 рр. проведено 99 гібридних комбінацій з викорис-

танням 104 сорти. Упродовж 2011 р. було проведено 15 простих та складних 

схрещувань (табл. 4.1). Внаслідок схрещування утворились 51 коробочка з 221 

насіниною. Середній відсоток зав’язування коробочок по гібридній комбінації 

становив 7,1 %, насінин – 6,7 %. Впродовж 2012 р. проведено 19 простих та 

складних схрещувань з використанням 22 сортів різного походження (табл. 

4.2). У розсаднику гібридизації впродовж 2013 р. проведено 12 простих та 

складних схрещувань (табл. 4.3). Внаслідок схрещування одержано 240 гібри-

дних насінин, які утворились у 45 коробочках льону. У 2014 р. провели 28 

схрещувань (табл. 4.4), отримали 638 гібридних насінин, які утворились у 145 

коробочках. Для гібридизації використовували 28 сортів. Результати дослі-

джень лягли в основу другого висновку. Вивчаючи характер успадкування і 

рівень гетерозису автор визначав ступінь домінування (hp) яку несе гібридний 

організм поєднуючи спадкові ознаки обох батьківських форм за ознаками: 

“маса насіння з ділянки”, позитивне наддомінування (гетерозис) виявлено в 4 

гібридних комбінаціях (табл. 4,6), за виходом волокна від соломи прояв пози-

тивного наддомінування гетерозису спостерігали в 9 комбінаціях (табл. 4,7), за 

структурними показниками рослин вегетативних органів (табл. 4,8), якістю 

волокна (табл. 4,9), результати досліджень лягли в основу третього висновку. 

Третій та п’ятий висновки зроблені за результатами досліджень наведених в 

табл. 4,10, 4,22, 4,24 та 4,28.  

У п’ятому розділі наведено адаптивний та продуктивний потенціал зра-

зків льону-довгунця до ґрунтово-кліматичних умов вирощування. Оцінку 

продуктивністю і стійкістю до хвороб: антракнозу (табл. 5,1), фузаріозного 

в’янення (табл. 5,2) та фузаріозного побуріння (табл. 5,3) проводили в розса-

днику 3-го етапу селекції (висновок 12). Кращі гібридні комбінації на 3-му 

етапі селекційного процесу, отриманні за допомогою простого міжсортового 

схрещування, порівнювали зі стандартами – Глінум (St) за продуктивністю 
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льону (волокном і насінням) та Зоря-87 за якісними властивостях волокна 

подані, які наведено в табл. 5.4. За насіннєвою продуктивністю автор виділи-

ла шість найпродуктивніших комбінацій. Проведено комплексну оцінку зраз-

ків льону-довгунцю за якістю волокна (табл. 5,5). У росаднику контрольного 

випробування проведено оцінку сортозразків за стійкістю до хвороб, 

виділено один зразок Luna х Могилевский-2, розвиток хвороб, якого був зна-

чно нижчим порівняно з сортом Глінум (St).  Автором показано, що урожай-

ність сортозразків льону-довгунця варіює залежно від погодних умов виро-

щування, середня за зразками (X1) урожайність соломи  змінювалася від 7,27 

т/га (сорт Зоря-87) до 8,03 т/га (Восход х Storm montley) – табл. 5,7. Насіннє-

ва продуктивність залежала як від генетично закладеного потенціалу, так і 

погодних умов які складалися за роками (табл. 5.11). Найменшу реакцію на 

дію абіотичного стресу відмічено в зразків за урожайністю насіння: Luna х 

Могилевский-2, Ninke х Belan, Зоря-87. Автором зроблено детальний аналіз 

сортозразків не лише за врожайністю соломи та насіння, а і структурних по-

казників рослин (загальна та технічна висота, довжина китиці), морфологіч-

ного аналізу соломи (діаметр соломи), якістю волокна та його виходу, струк-

турного аналізу китиці рослин. Встановлено кореляцію між урожайністю со-

ломи і насіння, яка варіювала від прямої слабкої 0,10 у сорту Глінум (St) до 

прямої середньої 0,67 – Могилевский-2 х Глінум. Аналогічні дослідження 

проведені в росаднику конкурсного випробування. Наведено характеристику 

створених ліній, сортів та дано економічну ефективність вирощування доба-

зового насіння та соломи. Всі створені лінії і сорти характеризувалися не ли-

ше вищою врожайність насіння порівняно з стандартом, а і забезпечували 

значно вищий умовно чистий прибуток та рівень рентабельності. 

В кожному із розділів приведено проміжні висновки, що дало змогу 

сформувати основні висновки, показати наукову і практичну цінність прове-

дених досліджень і зробити рекомендації селекційній практиці та для вироб-

ництва. У дисертації наведено перелік використаних джерел, згідно існуючих 

вимог. 
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Наукові положення, висновки і пропозиції виробництву зроблені на 

підставі експериментальних даних, обґрунтовані польовими і лабораторними 

дослідженнями, виконаними згідно з сучасними методиками дослідної спра-

ви і мають наукову і практичну цінність. Їх достовірність доведена стати-

стичною обробкою.  

Результати досліджень всебічно висвітлено у наукових працях здобува-

ча, які повністю відображають одержані результати. Статус, обсяги і кіль-

кість наукових праць відповідають вимогам. За матеріалами дисертації опуб-

ліковано 36 наукових працях, зокрема: в наукових виданнях України, затвер-

джених як фахові – 12, матеріали науково-практичних конференцій – 5, ре-

комендації виробництву – 4, в інших виданнях – 8. Отримано 2  патенти, 3  

свідоцтва  на сорти та лінії,  2 авторські свідоцтва на сорти льону-довгунцю. 

 Поряд із визнанням наукових і практичних досягнень з оцінки вихідно-

го  матеріалу та гібридних комбінацій за господарсько-цінними ознаками при 

створенні нових сортів льону-довгунцю необхідно зробити наступні заува-

ження та побажання: 

1. У рекомендаціях селекційні практиці доцільно було б виділити селе-

кційний матеріал, який характеризувався б не за однією господарсько-цінною 

ознакою, а за комплексом ознак, наприклад: за насіннєвою продуктивністю 

та міцністю волокна або іншими ознаками.  

2. Після розділу 1 автор наводить список своїх опублікованих робіт. Не 

зрозуміло навіщо, адже розділ 1 – це огляд наукової літератури за темою ди-

сертації. 

3. У розділі 2 (стор. 43,45,46) автор вживає поняття «норма опадів», 

«норма температури» це не норма, а середній багаторічний показник. Норма 

це та кількість опадів чи температури, яка необхідна рослині для росту і роз-

витку. 

4. У розділі 3 автор робить оцінку і виділяє високоврожайні зразки за 

роками досліджень: в 2012 р. – 15 зразків, 2013 р. – 19, 2014 р. – 34, 2015 р. – 

33 зразки. Доцільно було б виділити високоврожайні зразки, які в усі роки 
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досліджень стабільно характеризувалися високою врожайністю. Це були б 

цінні джерела продуктивності, які незалежно від умов вирощування мали ви-

соку продуктивність.  

5.  У підрозділі 3.1. (стор. 65-66) наведено оцінку сортозразків за гос-

подарсько-цінними ознаками. Автор не виділив сортозразки, які характери-

зувалися б за комплексом господарсько-цінних ознак – висотою, кількістю 

коробочок, розміром китець, товщиною, гнучкістю та міцністю стебла.  

6. Аналогічне побажання відноситься до підрозділу 3.4. (стор. 66-69), 

де наводиться оцінка сортозразків окремо за продуктивністю і відсутнє ком-

плексне оцінювання. 

7. У підрозділі 4.1. (стор. 74-79) наведено кількість простих схрещу-

вань, зав’язування коробочок та формування насіння. Доцільно було б виді-

лити самі ефективні схрещування, а не лише середні дані за цими показника-

ми, а також навести якість насіння, якщо не лабораторну (за причини невели-

кої кількості насіння), то хоч грунтову схожість, насіння ж висівали.   

8. Автор вживає терміни сортозразки та сортономери, Якщо це відно-

ситься до вихідного матеріалу, то так або сортозразки (стор. 88), або сорто-

номери (стор. 87), але в табл. 4.6-4.16. наведено результати схрещування, то 

це прості гібриди. 

9. Окремі висновки 2, 3, 5, 11 і, особливо, 13 занадто великі.  

Не зважаючи на вказані зауваження та побажання, які суттєво не впли-

вають на загальну позитивну оцінку роботи Г.М. Дороти, робота заслуговує 

позитивної оцінки. Дисертаційне дослідження виконане на відповідному для 

кандидатських дисертацій науковому рівні. 

Дисертація є завершеною науковою працею, структура та зміст її роз-

ділів у повній мірі висвітлюють завдання, на вирішення якого були спрямо-

вані дослідження. За результатами досліджень здобувачем сформульовані 

наукові положення, зроблені висновки, розроблені рекомендації для селек-

ційної практики та виробництва щодо оцінки вихідного матеріалу та гібрид-

них комбінації зі створення  сортів льону-довгунцю в Західному Лісостепу 
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