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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій та їх достовірність. Автором чітко сформульовано мету і 

задачі  досліджень, що стало основою для обґрунтування напрямів польових 

та лабораторних дослідів. Вивчено і проаналізовано відомі досягнення 

сучасної селекції і теоретичні положення інших авторів щодо значення 

тритикале у сучасному сільськогосподарському виробництві. Наукові 

положення, висновки, рекомендації, сформульовані в дисертаційній роботі, 

базуються на узагальнених результатах власних експериментальних 

досліджень автора. Дослідження виконані відповідно до загальноприйнятих 

методик з використанням сучасних способів оцінки матеріалу та 

підтверджується математичною обробкою отриманих даних. Зміст 

автореферату відповідає змісту дисертаційної роботи, а сама робота — 

вимогам паспорту спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво». 

Наукова новизна одержаних результатів наявна і полягає у тому, що 

уперше в ґрунтово-кліматичних умовах правобережного лісостепу України 

встановлено екологічну пластичність і стабільність кількісних ознак 

продуктивності та показників якості зерна колекційних зразків тритикале 

озимого різного еколого-географічного походження, виявлено особливості 

формування елементів продуктивності гібридного і селекційного матеріалу, у 

системі повних діалельних схрещувань виявлено селекційно-генетичні 

особливості прояву кількісних ознак зернової продуктивності за 

комбінаційною здатністю та успадковуваністю в F1 і виділені генетичні 

джерела цінних господарських ознак.  

Удосконалено методичні підходи добору цінних для селекції генотипів 

тритикале озимого на основі вивчення і виявлення кореляційних зв’язків між 

кількісними ознаками продуктивності, встановлення стабільності їх прояву за 

різних умов вирощування та оцінювання гібридного матеріалу в системі 

діалельних схрещувань за комбінаційною здатністю й успадковуваністю 

основних елементів структури врожаю.  

Набуло подальшого розвитку залучення в селекційний процес зразків 

різного еколого-географічного походження за підвищеними показниками 

продуктивності та якості зерна, включаючи вміст антипоживних речовин (5-

алкілрезорцинолів) для створення сортів фуражного напрямку використання. 

Практичне значення отриманих результатів. У результаті досліджень 

в Інституті  кормів та сільського господарства Поділля НААН виділено цінний 

вихідний матеріал генотипів тритикале озимого з високою стабільністю та 

середніми значеннями пластичності, який використано в селекційній роботі на 

адаптивність за цінними господарськими ознаками. За результатами оцінки 

ефектів загальної комбінаційної здатності виявлено кращі зразки за п’ятьма і 

чотирма кількісними ознаками – Цекад 90, Дубрава, Pawo, які рекомендовано 

залучати до селекційного процесу, а серед гібридів виділені перспективні 

комбінації з високими значеннями ефектів специфічної комбінаційної 

здатності за довжиною колосу, кількістю зерен у колосі, масою зерна з 

рослини та масою 1000 зерен. Із 30 гібридних комбінацій, створених з 

використанням виділених колекційних зразків за ознаками продуктивності та 



якості зерна, виділено сім перспективних селекційних ліній, що знаходяться 

на рівні, або перевищують сорт-стандарт за врожайністю та мають високу 

економічну ефективність їх вирощування. Вони включені в селекційну 

програму Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН зі 

створення нових сортів тритикале озимого. За співавторства дисертанта 

створено та   внесено до Державного реєстру сортів рослин придатних для 

поширення в Україні сорт Десятинне. 

Апробація отриманих результатів досліджень. Одержані результати 

досліджень оприлюднено та обговорено на: Шостій міжнародній науковій 

конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Уманський національний 

університет садівництва, Умань, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Тритикале – культура XXI сторіччя» (Інститут рослинництва ім. 

В. Я. Юр’єва, 2017 р.); Десятій міжнародній науковій конференції «Корми і 

кормовий білок» (Інститут кормів та сільського господарства Поділля, 

Вінниця, 2018 р.); Науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні 

аспекти розвитку науки» (м. Чернігів, 28-29 травня 2021 р.); засіданнях вченої 

ради Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН впродовж 

2014-2017 рр. 

Публікації. Повнота викладу результатів в опублікованих працях 

підтверджується порівняльним аналізом тексту дисертації, автореферату і 10 

наукових праць, з яких: п'ять статей у фахових виданнях України, одна – 

закордонному виданні, чотири – тези у збірниках науково-практичних 

конференцій. Отримано одне свідоцтво про авторство на сорти. 

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні наукової 

літератури, розробці робочої програми спільно з науковим керівником, 

плануванні та проведенні польових і лабораторних дослідів, аналізі 

експериментальних даних, формулюванні основних положень дисертаційної 

роботи. За результатами випробувань сформульовані висновки та пропозиції 

для селекційної практики. Публікації виконано як самостійно, так і у 

співавторстві. Частка участі здобувача у спільних публікаціях 50–60 %, у 

створенні сорту Десятинне 10 %. 

Зміст дисертації. Дисертаційна робота викладена на 223 сторінках 

комп’ютерного набору, з них основного тексту – 152 сторінки. Дисертація 

містить анотацію, вступ, сім розділів, висновки, практичні рекомендації, 

список використаних джерел нараховує 287 найменувань, з них латиницею 52, 

включає 44 таблиці, 10 рисунків та додатки. Дисертація викладена 

українською мовою, логічно, науковим стилем, легко читається.  

У вступі автор обґрунтувала актуальність теми роботи, сформулювала 

мету та завдання досліджень, відобразила наукову новизну та практичну 

цінність виконаних досліджень. Висвітлені методи досліджень, апробація та 

публікація результатів досліджень, структура та обсяг дисертації. 

У першому розділі наведено огляд наукової літератури, в якому подано 

біологічно-господарську характеристику генотипів тритикале, обґрунтовано 

мінливість, успадкування кількісних ознак продуктивності та показників 

якості зерна, методичні принципи визначення параметрів екологічної 



адаптивності. Вказано, що використання широкого генофонду із залученням 

кращих зразків тритикале, жита, пшениці та селекція на стабільність 

продуктивності, як основний елемент загальної адаптивної здатності, є 

перспективними напрямами розв’язання проблеми стійкого 

зерновиробництва. Визначено недостатньо вивчені питання, які потребують 

вирішення для створення сортів тритикале у зоні лісостепу України.  

У другому розділі представлено ґрунтово-кліматичні умови 

правобережного лісостепу, подано агрохімічну характеристику ґрунту 

дослідних ділянок й особливостей погодних умов у роки проведення 

досліджень. Наведено програму, охарактеризовано вихідний матеріал, схеми 

дослідів та методику польових та лабораторних досліджень. 

У третьому розділі представлені трьохрічні результати досліджень 114 

зразків тритикале озимого різного еколого-географічного походження за 

показниками пластичності та стабільності основних кількісних ознак 

продуктивності та якості зерна. Виявлено зразки з високим рівнем стабільності 

та середніми значеннями пластичності, як генетичні джерела ознак: висоти 

рослин – Візерунок, Зимогор, Топаз, Ардамон, Дозор, Кастусь, Азиада; 

продуктивної кущистості – Маяк, Кастусь; довжини колосу – Дозор, АД-256, 

Сувенір, Бард, Марс; кількісті зерен з колосу – Орлик, Grenado, АД-42; маси 

зерна з колосу – Ладне, АД-15, Нина, Консул, Марс; маси 1000 зерен – Сонет, 

Ацтек; маси зерна з рослини – Благодатний, Яша, Антось, Still, Тд-42; вмісту 

протеїну в зерні – Мудрец і Антось; вмісту 5-алкілрезорцинолів в зерні –  

Маркіян і Карлик та урожайності – Гарне, Зимогор, Парус, Baltiko, Тд-90. Для 

селекції на продуктивність за ознакою «маса зерна з рослини» рекомендовано 

використовувати високопластичні сорти Цекад 22 (bi = 2,19), Антось (bi = 2,66), 

Grenado (bi = 2,09), Stil (bi = 2,21) та Азиада (bi = 2,98). Високу стабільність за 

цією ознакою мали сорти Топаз (bi = -0,03), Руслан (bi = 0,50), Дозор (bi = 0,30), 

Импульс (bi = 0,29), Амулет (bi = 0,13) та Domital (bi = 0,14), які важливо 

використовувати для адаптивної селекції. 

У четвертому розділі встановлено тісноту кореляції між ознаками 

продуктивності (продуктивна кущистість, висота рослин, довжина колосу, 

кількість зерен із колосу, маса зерна з колосу, маса зерна з рослини, маса 1000 

зерен і врожайність) залежно від гідротермічного коефіцієнту. 

Виявлено сильний прямий зв’язок між ознакою маси зерна з колосу і 

маси зерна з рослини (r = 0,865). Середню пряму кореляційну залежність 

встановлено між ознаками: висота рослин та довжина колосу (r = 0,376); 

висота рослин та маса зерна з колосу (r = 0,405); висота і маса зерна з рослини 

(r = 0,408); довжина колосу та маса зерна із колосу (r = 0,346); довжина колосу 

та маса зерна з рослини (r = 0,358); кількість зерен з колосу та маса зерна з 

колосу (r = 0,450); кількість зерен з колосу та маса зерна з рослини (r = 0,375); 

маса зерна з колосу та маса 1000 зерен (r = 0,370); маса зерна з рослини та маса 

1000 зерен (r = 0,338); маса зерна із колосу та урожайність (r = 0,372), 

урожайність і маса зерна з рослини (r = 0,393). Зворотній зв’язок середньої 

тісноти виявлено між кількістю зерен з колосу і масою 1000 зерен (r = -0,481). 

Виявлено сильну пряму кореляцію ГТК з урожайністю (r = 0,990), висотою 



рослин (r = 0,973), масою зерна з колосу (r = 0,960), довжиною колосу (r = 

0,835), масою зерна з рослини (r = 0,718); і зворотню з масою 1000 зерен (r = -

0,675) та продуктивною кущистістю (r = -0,226).  

У п'ятому розділі наведено результати встановлення успадкування 

ознак продуктивності (продуктивна кущистість, кількість зерен із колосу, маса 

зерна з колосу, маса зерна з рослини) тритикале озимого за рівнем гетерозису, 

ступенем фенотипового домінування в F1 та прояв трансгресій в F2. 

Установлено, що успадкування основних ознак зернової продуктивності має 

досить складний характер, що в першу чергу залежить від генотипу зразка та 

певною мірою від погодних умов року.  

Визначено, що за продуктивною кущистістю, масою зерна з колосу та 

масою зерна з рослини у переважної більшості комбінацій спостерігається 

успадкування за гетерозисним типом, а за кількістю зерен із колосу – проміжне 

успадкування. При цьому комбінації для яких характерний ефект гетерозису 

мають високі показники гіпотетичного та істинного гетерозису. 

Виділені гібридні комбінації, які характеризувалися найвищими рівнями 

наддомінування та істинного гетерозису за основними ознаками 

продуктивності: Дубрава / Амос, Амос / Дубрава, Половецьке / Каприз, 

Дубрава / Каприз. Встановлено комбінації, які мали високі коефіцієнти 

істинного гетерозису за основною ознакою продуктивності, від 24,5 до 173,2 

%: Половецьке / Каприз, Половецьке / Дубрава, Цекад 90 / Половецьке, Цекад 

90 / Дубрава, Цекад 90 / Pawo, Дубрава / Каприз. Виявлені кращі гібридні 

комбінації за ступенем і частотою позитивних трансгресій за ознаками 

продуктивності: продуктивною кущистістю, кількістю зерен з колосу, масою 

зерна з колосу, масою зерна з рослини. 

У шостому розділі наведена характеристика вихідних батьківських 

форм за ознаками зернової продуктивності, представлені ефекти ЗКЗ 

батьківських зразків та СКЗ їхніх комбінацій, а також висвітлені генетичні 

системи контролю ознак кожного сорту. Установлено, що у батьківських форм 

тритикале озимого Половецьке, Амос, Цекад 90, Каприз, Дубрава, Pawo за 

більшістю ознак продуктивності (висота рослин, довжина колосу, маса зерна 

з колосу, маса зерна з рослини, маса 1000 зерен) переважали домінантні 

ефекти генів, оскільки компонент сумарного адитивного ефекту генів D 

менший компонентів домінантних ефектів генів H1та H2.  

Встановлено, що рівні коефіцієнтів успадковуваності Н2 і h2 майже за 

всіма ознаками були неоднаковими з меншою різницею у продуктивної 

кущистості, висоти рослин, довжини колосу і кількості зерен з колосу, маси 

зерна з колосу і маси 1000 зерен. Це свідчить про те, що генетична мінливість 

вказаних ознак значною мірою контролюється адитивними ефектами генів.  

Виділені зразки, які характеризуються високими рівнями ефектів ЗКЗ і 

СКЗ за висотою рослин – Амос, Цекад 90 та Pawo; довжиною колосу – Pawo; 

кількістю зерен з колосу – Pawo; масою зерна з рослини – Дубрава; масою 1000 

зерен – Амос та Цекад 90. Кращими в цьому відношенні є сорти Цекад 90, 

Дубрава та Pawo, у яких були відмічені високі ефекти ЗКЗ.    



Виявлені перспективні комбінації тритикале озимого з високими 

значеннями ефектів СКЗ за висотою рослин, довжиною колосу, кількістю 

зерен з колосу,  масою зерна з колосу, масою зерна з рослини, масою 1000 

зерен. За результатами проведених досліджень виділено гібридні комбінації, 

які показали високий ефект СКЗ за більшістю ознак: Половецьке / Каприз, 

Амос / Цекад 90, Амос / Pawo, Цекад 90 / Pawo та Каприз / Дубрава.  

У сьомому розділі наведена характеристика 7 перспективних 

селекційних ліній і сорту Десятинне тритикале озимого та обраховано 

економічну ефективність їх вирощування. 

Висновки є логічним підсумком дисертаційної роботи, вони 

випливають із аналізу результатів досліджень, проведених автором, 

відповідають на поставленні для вирішення задачі. 

Рекомендації для селекції та виробництва теоретично і практично 

обґрунтовані та впроваджені у селекційний процес і виробництво. 

Дискусійні положення, зауваження та пропозиції до дисертаційної 

роботи. Оцінюючи в цілому позитивно дисертацію та автореферат 

В.Д. Тромсюк, слід вказати на наявність в роботі окремих дискусійних питань 

та зауважень. 

1. У дисертаційній роботі наведено детальний огляд робіт попередніх 

дослідників, однак за посилання на вчених, які внесли значний вклад у 

селекцію тритикале в Україні, доцільно в першу чергу назвати А.Ф. 

Шулиндіна – автора наукових основ та методології селекції тритикале, 

основного автора перших зареєстрованих сортів. При висвітленні 

актуальності теми досліджень важливо посилатись і на зарубіжних 

селекціонерів. 

2. У науковій новизні результатів досліджень (п. 2), що вперше розроблені 

автором дисертації недоцільно вказувати гібридний матеріал 

паралельно з селекційним, оскільки він є складовою частиною 

останнього. 

3. У вступі дисертаційної роботи вказано, що вона виконана впродовж 

2012-2017 рр., а у розділі 7 наведено дані, що характеризують створені 

кращі селекційні лінії за 2019 р. і 2020 р. 

4. Важливо вказати, як проводився підбір 114 зразків озимого тритикале 

для проведення досліджень і вказати, що ці зразки було інтродуковано і 

надано Національним центром генетичних ресурсів рослин України. 

5. Не в усіх таблицях (табл. 7.1, 7.3) і тексті (розділ 7) точно вказано назви 

створених ліній (селекційних номерів), а лише їх родоводи – гібридні 

комбінації, з популяцій яких відібрано ці лінії. Таких ліній могло бути 

дібрано з однієї гібридної популяції декілька. 

6. Необхідно правильно вживати терміни «продуктивність» та 

«врожайність». Це не синоніми. Продуктивність – це маса зерна з колоса 

або рослини, а врожайність – маса зерна з одиниці площі. 

7. У назві підрозділу 7.1 слід було б зробити акцент на створених лініях, а 

не на гібридних комбінаціях. 

8. Як пояснити різні рівні затрат на вирощування деяких створених ліній 




