
В Спещшнзовану вчену раду К 27.380.01 

при Мирошвському ш стш ул пшениц! 

1мен1 В. М. Ремесла НААН УкраУни

В1ДГУК ОФ1Ц1ЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертацшну роботу Повидало Марн Васшпвни 

«Створення вихщного матер1алу люцерни мшливоТ з пщвищеною 

насшневою продуктившстю за ввддаленоУ пбридизацп», представлено'1 на 

здобуття наукового ступеня кандидат сшьськогосподарських наук 13 

спещальност1 06.01.05 «селекщя 1 насшництво»

Лктуалътсть о брашн' теми. Головною умовою подалыиого 

розширення кормових угщь, зайнятих культурою люцерни, е створення нових 

СОрТ1В ДЛЯ ПОЛЬОВОГО та лучного, С1НОК1СНОГО 1 пасовищного використання, ЯК1 

характеризуються високою та стабшьною нас1нневою й кормовою 

продуктивн1стю, мають тдвищений адаптивний потенц1ал. Вагомий внесок у 

розвиток в1тчизняно1 селекци люцерни зробили А. Ф. Бобер, М. М. Лутонша,

Н. В. Башюрова, О. I. Пидюра, В. Д. Бугайов, I. В. Колюник, О. Д. Тищенко,

В. Л. Лихацький, А. I. Боженко, О. М. Коряпн, О. А. Антонець та ш.

Люцерна пос1вна (МесНса§о зай\а Ь.), у пор1внянш з люцерною 

серповидною (МесИса§о /а1са1а Ь.), завдяки сп1ралепод1бному бобу ст1йкого 

до розстрюкування, б1льш урожайна за насшневою продуктивн1стю та мае 

тенденц1ю до швидкого шсляуюсного в1дростання, формуючи за сезон 4-6 

укос1в вегетативно‘1 маси. Люцерна серповидна, у свою чергу, б1льш 

адаптована до умов вирощування, менш вимоглива до грунтово-юпматичних 

умов 1 здатна рости та плодоносити на шщаних 1 кислих грунтах, е зимо-, 

морозостгйкою, витримуе короткочасне затопления, стшка до витоптування, а 

також добре переносить конкуренцпо злакових трав у травосум1шках. Тому, 

враховуючи бюлопчш особливост1 цих двох вид1в роду люцерна (МесИса§о



Ь.), шляхом м1Жвидово1 пбридизацп можна досягти поеднання Тхшх цшних 

господарських ознак в одному генотиш -  люцерни мшливоУ (МесИса§о х уапа 

Мат1уп).

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

Дослщження за темою дисертацп виконано в Нацюнальному науковому 

центр1 «1нститут землеробства НацюнальноУ академп аграрних наук УкраУни» 

(ННЦ «13 НААН») впродовж 2003-2010 рр. згщно з завданнями другого р!вня 

в рамках науково-техшчних програм 1 програм наукових дослщжень: 

«Вивчити генетичш мехашзми контролю автогамп 1 методи посилення Тх ди 

та створити сорти з високим проявом ознак плодо- 1 насшнеутворення в 

умовах недостатнього бджолозапилення 1 низьких середньодобових 

температур для с1нок1сного 1 пасовищного використання» (2001-2005 рр.3 

номер державно'1 реестрацп 0101Ш03839); «Створити форми люцерни 

пос1вно1 1 серповидио'1 з високим проявом ознак плодо- 1 насшнеутворення та 

на Ух основ1 вивести 1 передати на державне сортовипробування новий сорт 

пасовищного використання з урожаем сухо'1 речовини 11-12, насшня 0,4-

0,5 т/га для умов Л1состепу» (2006-2010 рр., номер державно'/ реестрацп 

0106Ш10312).

Наукова новизна одержаних результат1в полягае в теоретичному 

обгрунтуванш та розв’язанш важливоУ науковоУ проблеми щодо створення 

високопродуктивних вщдалених пбрид1в люцерни в умовах Люостепу 

Украши.

За результатами наукових досл1джень впергие:

-  створено за в1ддалено1 г1бридизацп 13 залученням генетичноУ плазми 

люцерни серповидно'1 м1жвидов1 пбриди (Ме<Иса§о /а1саШ Ь. /  МесИса%о 

8аИ\>а Ь.) з високим р1внем автогамп та показниками основних елемент!в 

кормово!" й насшневоТ продуктивност1;

-  визначено ступ1нь прояву фенотипового домшування та гетерозису при 

успадкуванш основних структурних елемент1в кормово'1 та нас1нневоУ 

проду КТИВИОСТ1.



Удосконалено: методику добору перспективного вихщиого матер1алу 

при створенш сорт1в люцерни з високою насшневою та кормовою 

продуктившстю, розроблену у вщдЬп селекщУ 1 насшництва кормових 

культур ННЦ «1нститут землеробства НААН»; метод гетерозисноТ селекци 

люцерни на основ! використання вщдаленоУ пбридизацп для створення сорт1в 

з пщвшценою кормовою та насшневою продуктившстю.

Набули подалъшого розвитку науков1 положения щодо особливостей 

прояву та характеру кореляцш м1ж основними структурними елементами, що 

обумовлюють формування насшневоТ та кормовоТ продуктивносп у пбрщцв 

МесНса§о /а1са1а Ь. /  МесИса^о $айха Ь., визначення р1вня прояву автогамн у 

пбрид1в, створених за в1ддалено1 пбридизац11.

Практичне значения отриманих результатов. Створено пбридш 

популяц11 МесИса^о /а1саШ Ь. /  Ме<Иса§о займа Ь. 1 сорти за IX участю, з 

пщвищеним адаптивним потенщалом до умов вирощування за рахунок 

генетично'1 плазми люцерни серповидно'1. Новий вихщний матертал 

включений до програми селекц1Йно'1 робота з люцерною у ННЦ «1нститут 

землеробства НААН». До Державного реестру сорт1в рослин, придатних для 

поширення в Украли, внесено сорт люцерни м1нливо1 Анатолпвна. Передано 

на квал1ф1кац1йну експертизу в Украшський 1нститут експертизи сорттв 

рослин (У1ЕСР) сорти люцерни м1нливо1 КиТвська жовтопбридна (Заявка № 

20364004) та Кшвська синьопбридна (Заявка № 20364003). Удосконалено 

метод добору перспективного вихщного матер1алу для створення сорт!в з 

пщвищеною насшневою продуктившстю.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем проанал1зовано та 

узагальнено наукову лгтературу за темою дисертац1йно1 робота, проведено 

контрольоване самозапилення та схрещування за вщдалено1 пбридизац11, 

виконано польов1 та лабораторн1 дослщи 1 оц1нки, опрацьовано та 

проанал13овано одержан! експериментальш дан1, сформулюван1 висновки 1 

пропозицп для селекц1Йно'1 практики та виробництва. Частка особистоУ участ1 

дисертантки у публ1кащях 13 сп!вавторами становить 30-70 %. Частка



авторства у створених сортах люцерни 5-20 %, наукових публжащях -  20-100 

%, науково-методичних рекомендащях -  30 %.

Апробащя результате дисертацй. Отримаш результата дослщження 

дисертац1Йно'1 робота протягом 2003-2010 рр. заслуховувалися на заседаниях 

вщдшу генетики та селекци кормових культур 1 методичних радах з питань 

селекци й насшництва ННЦ «1нститут землеробства НААН». Також основш 

положения роботи викладено та обговорено на науково-практичних 

конференщях р1зного р1вня: «Еколопчш проблеми сшьськогосподарського 

виробництва» (м. Яремче, 21-24 червня 2011 р.); «Селекщйно-генетична наука 1 

освгга» (м. Умань, 19 березня 2013 р.); «2016: Зернобобов1 культури та соя для 

сталого розвитку аграрного виробництва Украши» (м. Вшниця, 11, 12 серпня 

2016 р.); «Генетика 1 селекщя в сучасному агрокомплека» (м. Умань, 26 червня 

2019 р.).

Публжацн. За результатами дослщжень опублшовано 16 наукових 

праць, 13 яких чотири стати у фахових виданнях УкраТни, дв1 -  в заруб1жних 

виданнях, чотири тези доповщей наукових конференц1Й, Ш1сть статей в шших 

виданнях; одн1 науково-методичш рекомендац11.

Структура та обсяг дисертацй. Матер1али дисертацй викладено на 233 

сторшках комп’ютерного набору. Дисертац1я мютить анотац1ю, вступ, ш1сть 

розд1л1в, висновки, рекомендацЙ для селекц1йно1 практики 1 виробництва, 

список використаних джерел, додатки. У робот1 подано 36 таблиць, 24 

рисунки, 16 додатюв, 229 л1тературних джерел, з яких 28 латиницею.

Перший роздш дисертацй «Люцерна: поширення, господарське 

значения, види та бюлопчш особливост1, формування насшня» 

представлено у вигляд1 огляду Л1тератури, який подано як анал13 основних 

наукових публ1кац1й за темою дисертац1Йно1 роботи з використанням 

В1тчизняних 1 1ноземних джерел. У розд1Л1 наведено узагальнення результатов 

дослщжень В1тчизняних та ш озем них автор1в стосовно гсторй, пош ирення, 

господарського значения, видового р1зномашття, б10Л0Г1чних особливостей 1 

формування насгння люцерни. Висв1тлено питания щ одо рол! вщдаленоТ



пбридизацп та самосум1сност1 у створенш сорив з пщвищеною насшневою 

продуктившстю. На основ1 здшсненого анал1зу джерел л1тератури 

обгрунтовано актуальшсть та визначено мету наукових дослщжень.

Другий роздш «Умови, матер1ал та методика проведения 

дослщжень» присвячений опису умов екотошв, де проводились дослщження, 

наводиться природно-юйматична характеристика репошв дослщження, а 

також програма з детшпзаци дш виконання завдань дослщження, методика 

польових 1 лабораторних дослщжень.

У третьему роздш «Характер успадкування к ш ь к ё с н и х  ознак 1 

застосування генетичних маркерЁв для Ух щентифжащУ» авторкою 

доведено, що е можливють для подалыиоУ результативно'/ роботи щодо 

покращення кормовоУ та нас1нневоУ продуктивность Показано, що виявлення 

та застосування ефективних гешв самосумюност1 дае змогу створити 

гомозиготш Л1Н11, а у наступних покол1ннях отриманих пбрид1в проводит 

насичуюч1 схрещування та самозапилення для рекомбшащУ ген1в. Це дозволяе 

п1сля кожного насичуючого схрещування або самозапилення отримувати 

багаточисленн1 потомки, вид1ляючи серед них рекомбшантш генотипи 

потр1бноУ генетичноУ структури.

В четвертому роздш1 «Особливост1 визначення еум1сн0ст1 

батьк1вських компонент1в за вщдаленоУ Г1бридизац11» особливу увагу 

придшено ОЦ1НЦ1 здатност1 материнських жовтокв1ткових компоненте 

схрещуватися з синьокв1тковими селекц1Йними зразками з метою 

вщслщкувати, як успадковуються ознаки у потомства, аби ощнити можлив! 

вар1анти батьк1вських пар та пщ1брати найб1льш ефективн1 комб1нац1У на 

перших етапах селекцшного процесу.

У роздш 5 «Прояв елемент1в кормовоУ та насшневоУ продуктивносп 

у отриманих вщдалених пбрид!в Р|» показано, що материнсью 

жовтокв1тков1 сорти Кулундинська борова та Якутська жовта були 

найкращим генетичним джерелом передач! насшневоУ продуктивностх в 

пбридних комб1нац1ях серед сорив люцерни серповидноУ за к1льк1стю



насшин у 6061 та масою насшня з рослини, Марусинська 425 -  кращим за 

проявом у М1ЖВИДОВИХ пбрцщв кущистост1, а сорт Кулундинська борова 

виявлено вагомим генетичним джерелом у передач! висоти рослин.

Серед синьокв1ткових тестер1в найбшьш самосумкним виявили 

селекщйний зразок Вертус, р1вень самосумюност1 якого сягав максимальних 

68,3 % з насшневою продуктившстю 2,0 насшини на 616. Виявлено низький 

р1вень автогамп пбридних комбшацш при контрольованому самозапиленш 

м1жвидових пбрщцв Р] МесИса§о/а1са(а Ь. / МесИса§о $ай\а Ь. та достов1рний 

на 5 % р1вн1 значимост1 пений зв’язок М1Ж ргвнем зав’язування 6061В 1 

юльк1стю життездатного нас1ння на самозапилену кв1тку (г = 0,903) за 

материнсько'1 форми Марусинська 425 та ш.

В розд1Л1 6 «Успадкування основних ознак продуктивност! 

мЁжвидовими пбридами першого п о к о л ё н н я  Г] МесИса§о /а1са1а Ь* / 

МесИса§о зайга Ь.» Установлено, що за кущиспстю серед м1жвидових 

пбридних ПОПУЛЯЦ1Й Р1 ЛЮЦерНИ, ПОЗИТИВНИЙ 1СТИННИЙ гетерозис проявився у 

п’яти комб1нац1Й за материнського компоненту сорт Кулундинська борова, 

ппотетичний -  у десяти з сортом Марусинська 425 та семи з сортом 

Кулундинською боровою. Конкурсний гетерозис спостер1гали у восьми 

пбридних комбшацш з сортом Марусинська 425; за висотою рослин 

позитивний прояв гетерозису був В1ДМ1чений тшьки у пор1внянш з сортом- 

стандартом Ярославна у чотирьох комбшацш з сортом Кулундинська борова; 

за середньопопуляцшною продуктившстю насшня з рослини у поргвнянш з 

кращим батьювським компонентом схрещування виявили дев’ять комбшацш 

з сортом Якутська жовта, у пор1внянш до середнього значения по 

батьювських компонентах та п’яти комбшащях з сортом Марусинська 425 та 

Кулундинська борова та ш.

Дисертацшну роботу написано грамотно, на высокому науковому / 

стил1стичному ргвт. Застосована в робоп наукова термшолопя е 

загальновизнаною, стиль викладення результатов теоретичних 1 практичних



дослщжень, нових наукових положень, висновк1в 1 рекомендацш забезпечуе 

доступнють Ух сприйняття та використання.

Автореферат в ’гдпов'гдае змюту дисертацшноЁ роботи, текст 

дисертацп викладено грамотно науковою мовою, вщповщно до 

Наказом Мшютерства осв1ти 1 науки Украши вщ 12 с1чня 2017 року № 40 

(зареестровано в Мшюст1 3 лютого 2017 р. № 155/30023). Загальш висновки 

( 1 1  пункпв) викладеш чггко та обгрунтовано, пщтверджуються статистичними 

показниками, вщповщають тем1, мет1 та завданням дисертацп. Для селекцшноУ та 

виробничоУ практики надан1 слушш рекомендац11.

Зауваження та побажання дисертацп. Пщ час рецензування 

дисертацшно'1 роботи виникли так1 зауваження:

1. В текст1 анотаци в дисертацшнш робот1 авторка зазначае, що 

«Люцерна пос1вна (МесИса§о заИма Ь.) мае тенденц1ю значно швидшого 

п1сляук1сного вщростання та дае бшыне укос1в», але не вказуе скшьки ж саме 

укос1в.

2. Доречно з назви першого роздшу дисертацп прибрати слово 

«1стор1я ...», оск1льки спец1альн1сть з яко1 захищаеться робота передбачае 1НШ1 

питания.

3. В рубрищ «Апробац1я результат1в дисертацп» доречно було б 

вказати, що результата дисертацп доповщалися 1 обговорювалися впродовж 

2003-2010 рр. на зас1даннях вщдшу генетики та селекци кормових культур 1 

методичних радах з питань з селекци й насшництва ННЦ «1нститут 

землеробства НААН.

4. В текст1 третього роздшу авторка вживае термш «успадковуються в 

потомюв наступних покол1нь», а доречн1ше «успадковуються в нащадюв

НаСТуПИИХ ПОКОЛ1НЬ».

5. В результатах 1 висновках досл1джень авторка характеризуючи 

елементи структури урожаю сорив чи пбридних форм люцерни вживае 

термш «показники» замють загальноирийнятого термшу «ознаки».



6. В рубрищ «Рекомендацп для виробничо'У 1 селекцшно'У практики» та 

«Анотащя» дисертацп доцшьно дати детальну господарську характеристику 

новому сорту люцерни мшливоУ Анатолпвна, зазначаючи числов1 дань

Однак слщ вщзначити, що вказаш зауваження не зменшують загальноУ 

науково-практично'У цшност1 дисертацшноУ роботи М.В. Повидало.

Загальний висновок. За актуальшстю обраноУ теми, новизною, 

практичним значениям одержаних результапв дисертацшна робота на тему: 

«Створення вихщного матерЁалу люцерни мЁнливоУ з пщвищеиою 
• • • •• ••• насшневою продуктившстю за вщдалежн гюридизацн» е завершеною 

науковою працею 1 важливою в селекщ/ рослин та вщповщае вимогам 

«Порядку присудження наукових ступешв», затвердженому Постановою 

Кабшету М1нютр1в УкраУни вщ 24.07.2013 р. № 567 31 змшами, 

затвердженими Постановами Каб1нету М1н1стр1в УкраУни № 656 вщ 19 серпня 

2015 р та № 1159 вщ 30 грудня 2015 р., а ГУ авторка М.В. Повидало заслуговуе 

на присудження наукового ступеня кандидата сшьськогосподарських наук за 

спец1альшстю 06.01.05 -  селекщя 1 насшництво.

Оф1щйний опонент: 

головний науковий сшвроб1тник 

селекщйно-технолопчного вщщлу 

1нституту сад1вництва НААН УкраУни, 

доктор сшьськогосподарських наук,

старший науковий сшвроб1тник Москалець В.В.

Пщпис Москальця В.В. засвщчую:

УкраУни,

Мойсейченко Н.В.


