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Актуальність теми
Для практичного селекційного використання дуже важливо, щоб
вихідний матеріал картоплі характеризувався високим фенотиповим проявом
та ефективним генетичним контролем не поодиноких господарсько-цінних
ознак, а їх комплексом. Для цього необхідне всебічне його дослідження.
Зважаючи на те, що до нинішнього часу якість бульб складних міжвидових
гібридів, їх беккросів, отриманих за участю
мексиканських
диких
видів S. bulbocastanum Dun., S. demissum Lindl., не оцінювалась, тому
важливо знати прояв ознак серед вихідного селекційного матеріалу.
Крім цього, у міжвидові гібриди інтрогресуються не лише гени, цінні
для селекційної практики, але й інші, властиві диким і культурним видам, які
не повинні бути присутніми в сортах. Зокрема, це стосується столових
якостей бульб, адже без спеціальної обробки бульби більшості диких і
культурних видів не можуть використовуватись у їжу людям, тваринам.
Зважаючи на викладене, актуальність теми дисертаційного дослідження
незаперечна.
Ступінь обґрунтованості наукових положень,
висновків і рекомендацій
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове
вирішення наукового завдання, що полягало в оцінці складних міжвидових
гібридів за участю мексиканських диких видів картоплі S. bulbocastanum, S.
demissum, їх беккросів за фенотиповим проявом столових якостей бульб:
консистенції, борошнистості, водянистості, розварюваності,
запаху,
стійкості до потемніння м’якуша варених бульб, смаку. Виявлена щільна і
середня кореляційна залежність між їх проявом, що вказало на природу їх
взаємовідносин. Проведений аналіз генеалогії виділених зразків за столовими
якостями бульб дозволив аргументувати доцільність їх селекційного
використання, особливо з урахуванням прояву інших господарсько-цінних
ознак.
Метою досліджень опонованої дисертаційної роботи була оцінка
вихідного селекційного матеріалу, створеного із залученням мексиканських
диких видів картоплі, за фенотиповим проявом столових якостей бульб.
Достовірність і наукова новизна одержаних результатів
Наукова новизна отриманих результатів полягає у теоретичному
узагальненні та новому вирішенні наукового завдання – визначення
селекційної цінності складних міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів за
столовими якостями бульб та можливості поєднання їх високого прояву між
собою та іншими господарсько-цінними ознаками. Досліджена генеалогія
виділеного матеріалу за столовими якостями бульб. Визначені оптимальні

методи одержання цінних зразків та кількість залучених видів у процес
створення вихідного селекційного матеріалу.
Уперше в Україні: визначений потенціал складних міжвидових
гібридів, одержаних за участю мексиканських диких видів, їх беккросів за
фенотиповим проявом консистенції бульб, їх борошнистості, водянистості,
розварюваності, запаху, потемніння м’якуша варених бульб, смакових
якостей та вплив на їх вираження умов вирощування та зберігання.
Виявлений максимально широкий спектр розподілу матеріалу за
борошнистістю та водянистістю і за винятком окремих обліків, років
стосовно інших ознак. Виділені міжвидові гібриди, їх беккроси, які
впродовж років, обліків перевищували вираження показників у сортівстандартів за консистенцією бульб у межах 20,1-42,1%, їх борошнистістю –
18,6-33,4, водянистістю – 16,4-42,1, розварюваністю – 1,3-21,0, запахом – 2,230,0, потемнінням варених бульб – 0,9-13,3. Проте, лише під час другого
обліку урожаїв 2016 і 2017 років виділені зразки з кращими смаковими
якостями, ніж у сортів-стандартів; встановлені близькі середні значення
прояву якості бульб у досліджуваного матеріалу і сортів-стандартів за
ознаками: консистенція бульб, борошнистість, водянистість, потемніння
м’якуша варених бульб, запах і були нижчі, ніж у сортів за розварюваністю
бульб і смаковими якостями; доведено позитивний вплив зберігання бульб
на прояв у них водянистості, потемніння м’якуша варених бульб і
протилежне відносно розварюваності бульб; виявлена кореляційна
залежність (r) між вираженням столових якостей бульб поміж досліджуваних
зразків. Високою і зворотною вона була між борошнистістю бульб та їх
водянистістю (r= -0,77–-0,91), середньою і зворотною стосовно консистенції
бульб і їх водянистості (r= -0,46–-0,57), водянистості та розварюваності – до
(r= -0,66) і прямою між консистенцією бульб та борошнистістю (r= +0,47–
+0,65), борошнистістю та розварюваністю (r= +0,47–+0,69), а в окремі роки,
обліки між консистенцією бульб і смаковими якостями –до r= +0,42. Лише
слабка пряма залежність мала місце між запахом і потемнінням варених
бульб та, за рідким винятком, смаковими якостями та іншими столовими
ознаками; встановлене походження комбінацій, які
характеризувались
високим проявом окремих ознак. Цінними для пошуку джерел з дуже ніжною
і ніжною консистенцією бульб виділені комбінації: 88.790, 90.35, 90.666,
90.676, 01.39, у яких усі сіянці, залишені для подальшого дослідження, мали
згаданий прояв ознаки; високою борошнистістю бульб: 81.386, 81.397,
88.1450, 90.691; з не водянистими або слабо водянистими бульбами: 81.386,
88.790, 90.673, 90.676, 90.691; сильною розварюваністю бульб: 81.386, 81.490,
83.572, 90.666, 90.693, 04.08 і 04.12; приємним запахом бульб: 88.790, 90.35,
90.666, 90.673, 90.674, 90.676, 90.691; стійкістю до потемніння бульб: 81.386,
90.827, 10.39 і 04,12; високими смаковими якостями: 81.386, 90.35, 90.666,
90.673, 90.691, 01.39; визначено, що для створення джерел столових якостей
бульб стосовно консистенції, борошнистості, водянистості, розварюваності
оптимальним було використання шестивидових- і чотиривидових гібридів,
запаху – шестивидових, чотири- і тривидових, потемніння м’якуша варених

бульб – шестивидових і смакових якостей – чотири- і шестивидових; гібриди
з ніжною консистенцією бульб, слабо водянистими бульбами можна
виділити серед міжвидових гібридів, В1-В4, В2F2, приємним запахом і смаком
– В1-В3, В2F2, борошнистими бульбами – міжвидових гібридів, В1 і В2F2,
сильно розварюваними бульбами – В2-В5, В2F2, слабким потемнінням
м’якуша варених бульб – міжвидових гібридів, В1-В3, В2F2.
Наукові експерименти виконані автором самостійно впродовж 20152017 років згідно робочої програми теми дисертації, затвердженої в
Сумському національному аграрному університеті. Вони були складовою
частиною НДР кафедри біотехнології та фітофармакології: «Теоретичні та
практичні основи інтенсифікації створення і використання вихідного
селекційного матеріалу картоплі із залученням генофонду культури» на 20152020 роки (№ державної реєстрації 0114U005302).
Дисертаційна робота має анотацію (українською та англійською
мовами), містить вступ, 5 розділів, висновки, рекомендації для селекційної
практики, список використаних джерел, який нараховує 198 посилань, у
тому числі 44 латиницею, додатків. Вона ілюстрована 39 таблицями, в тому
числі дев’ять у додатках і 13 рисунками. Загальний обсяг роботи складає 183
сторінки тексту комп’ютерного набору.
Практичне значення одержаних результатів
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на
підставі аналізу генеалогії досліджуваних зразків виділені компоненти
схрещування з високою частотою повторюваності серед гібридів з ніжною
консистенцією бульб – 81.459с15, 90.35с131; високою борошнистістю –
81.1686с8, 90.675/25; слабкою
водянистістю – 85.368с17, 85.568с9,
90.35с131; доброю розварюваністю –85.1591с7, 89.715с88, 90.35с131;
приємним запахом – 81.1546с103, 85.19с2, 85.368с17, 85.568с9; слабким
потемнінням м’якуша варених бульб – F281.386с97, 89.715с88; високими
смаковими якостями – 81.1546с103, 85.568с9, що, вважаємо, цінним для
практичної селекції.
Виділені міжвидові гібриди, їх беккроси з поєднанням високого прояву
столових якостей бульб та середнім вираженням окремих з них. У беккроса
90.675/25 серед семи показників у чотирьох виявлені бали 9, у інших бал 7 і
жодного немає з балом 5. Гібриди: 81.490с34 і 88.730с3 мали найбільш
можливий прояв трьох ознак за відсутності середнього вираження інших. У
зразка – 04.119/126 три характеризувались максимальним вираженням, а
одна середнім. Найбільшу частоту
– п’ять гібридів мало таке
співвідношення: два показника з балом 9, один з балом 5, а інші 7 балів, або в
іншому поєднанні.
Виявлена можливість поєднання столових якостей бульб з іншими
господарсько-цінними ознаками. Більшості виділеним зразкам властива
значна продуктивність з максимальним проявом у 1,8 раз більшим, ніж у
кращого сорту-стандарту, велика кількість усіх бульб у гнізді – до 2,4,
товарних бульб – до 2,2. Лише поодинокі зразки перевищували значення

сортів-стандартів за середньою масою однієї бульби, товарної і товарністю
урожаю.
Кращі зразки за комплексом ознак передані
для практичного
селекційного використання в науково-дослідні установи України: ПАТ НВО
«Чернігівеліткартопля»,
Поліське
дослідне
відділення
Інституту
картоплярства НААН України.
Особистий внесок здобувача полягає в тому, що дисертантом разом з
науковим керівником розроблено програму дослідження. Самостійно
узагальнено вітчизняну та зарубіжну літературу з теми роботи. Проведені
польові та лабораторні дослідження, що підтверджується актами комісії з
приймання дослідів на факультеті агротехнологій та природокористування.
Зроблений аналіз
одержаних даних, в результаті чого підготовлені
публікації. Частка авторства здобувача в них 30-100%.
Зміст і завершеність
Дисертація є вагомою завершеною науковою працею, яку написано за
матеріалами 3-річних досліджень. Усі її наукові положення викладено в 13
наукових публікаціях, з яких шість у фахових виданнях, у тому числі
одному зарубіжному, та семи тезах доповідей наукових конференцій.
Автореферат Ставицького А.А. за своїм змістом повністю відповідає
дисертації. Усі основні висновки витікають з проведених досліджень, добре
обґрунтовані експериментальними даними і їх математичною обробкою.
Дисертація написана гарною літературною мовою з використанням великого
арсеналу наукової термінології. Текст ілюстрований рисунками у вигляді
графіків, що полегшує сприйняття змісту. Робота складається з 5 розділів,
висновків, практичних рекомендацій для селекції.
Дисертант досконало вивчив стан проблеми, за якою виконував
роботу, і змістовно, науково обґрунтовано висвітлив її у першому розділі. Це
дало можливість здобувачу обґрунтувати напрям експериментальних
досліджень, передбачити їх мету, й основні завдання.
У другому розділі наведені агрометеорологічні умови зони проведення
дослідів, описаний експериментальний матеріал і особливості методики
селекційної
роботи,
методи
статистичної
обробки
одержаних
експериментальних результатів. Вихідним матеріалом у дослідженні
використані складні: трьох-, чотирьох-, п’яти- і шестивидові гібриди картоплі
за участю мексиканських диких видів S. demissum Lindl., S. bulbocastanum
Dun., а також інших: S. acaule Bitt., S. phureja Juz. et Buk., S andigenum Juz. et
Buk. та їх беккроси. Сортами-стандартами використані різні за стиглістю
занесені до Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні: Тирас, Явір
і Случ.
У третьому розділі дисертант наводить оцінку прояву серед
міжвидових гібридів, їх беккросів столових якостей бульб. В результаті
досліджень виявлені комбінації із значною повторюваністю потомства, що
характеризувалось ніжною та дуже ніжною консистенцією бульб – 7, 9 балів.
У окремих з них, а саме: 88.790, 90.35, 90.666, 90.676 і 01.39 усі гібриди,
залишені для додаткового дослідження, віднесені до згаданих класів. З

найбільшою частотою виділені комбінації, потомству яких властива ніжна та
дуже ніжна консистенція, за участю шестивидових гібридів – 55% від їх
загальної кількості, значно рідше – серед чотиривидових (27%).
За винятком шести, з 19-и виділених зразків за ознакою, відмічена
вища продуктивність, ніж у кращого сорту-стандарту Тирас – 500 г/гніздо.
Максимальний прояв її в окремих гібридів наближався до 800 г/гніздо.
За роками, обліками частка зразків з не борошнистими бульбами
знаходилась в межах 8,8-25,2%. Цінним для селекції виявилось виділення
гібридів з борошнистими і дуже борошнистими бульбами – 7 і 9 балів. Частка
їх була різною за роками, обліками і знаходилась у межах 18,6-33,4%.
Виділені популяції із значною частотою зразків, бульби яких мали
дуже високу і високу борошнистість – до 7 шт. Крім високої ефективності
контролю ознаки виявлена стабільність її вираження, особливо серед
потомства популяції 77.277/2 (міжсортовий гібрид) х П55/102 (п’ятивидовий
гібрид). Поміж виділених зразків із борошнистими і дуже борошнистими
бульбами відсутні з нижчим проявом продуктивності, ніж у сорту-стандарту
Случ, а десять мали вище вираження показника, ніж кращий сорт-стандарт
Тирас. Усі зразки з високою борошнистістю бульб характеризувались
значною здатністю зав’язувати бульби, проте лише один гібрид, серед
виділених – 88.416с1 перевищував кращий сорт-стандарт Явір за середньою
масою однієї бульби.
Виділено 16,4-42,1% гібридів від усіх облікових з вищим проявом
ознаки, ніж у сортів-стандартів. Великою мірою через це середнє значення
показника поміж гібридів було дуже близьким до сортів-стандартів.
Виділені окремі популяції: 90.673, 90.675, які різнились лише
запилювачами, та ще 81.386, 88.790, 90.676, 90.691, усі або майже всі
гібриди яких мали не водянисті, чи слабо водянисті бульби. Найбільшою
перспективністю для пошуку зразків із високим проявом показника
характеризувались шестивидові гібриди, за участю яких одержано 67%
потомства. Кращі гібриди, серед виділених, перевищували сорти-стандарти
за продуктивністю у 1,5 рази, кількістю усіх бульб у гнізді – 2,1 і товарних –
1,6, а окремі мали вищий, ніж у стандартів прояв комплексу ознак.
Встановлена значна перевага кращих гібридів, серед виділених за
ознакою розварюваність бульб, над сортами-стандартами за продуктивністю
– до 2,0 разів, кількості усіх бульб у гнізді – до 2,2 і кількості товарних бульб
у гнізді – до 2,7. Виділені також окремі зразки, які мали більшу, ніж
стандарти, масу товарної бульби, однієї бульби і товарність урожаю.
Кращі зразки з слабо темніючими бульбами перевищили
продуктивність сортів-стандартів до 2,2 рази, кількість усіх бульб у гнізді –
2,5, а кількість товарних – 2,0, хоча всі поступались сорту Явір за середньою
масою товарної бульби (116 г, проти 108 г у беккроса 08.194/123) і однієї
бульби, відповідно, 84 і 81 г.
Виділені комбінації з високою повторюваністю у них потомства, що
мало добрі смакові якості бульб. Виявлена здатність передавати ознаку
окремими міжвидовими гібридами – компонентами схрещування. Не лише

серед зразків популяції 81.386 чотири гібриди характеризувались високими
смаковими якостями бульб, але це ж відносилось до комбінації 90.666, де
материнською формою використаний один із сіянців згаданої популяції, а
саме: F2 81.386с97.
Для визнання вихідного селекційного матеріалу повноцінним, крім високих
смакових якостей він повинен мати комплекс інших господарсько-цінних
ознак. Як свідчать отримані дані, 60% міжвидових гібридів, їх беккросів
переважали кращий із сортів-стандартів за продуктивністю. Максимальне
значення показника виявлене в беккроса 89.721с81 – 832 г/гніздо, що більше,
порівняно з сортом Тирас, в 1,7 раз. Жоден із виділених гібридів не
поступався за проявом ознаки сорту Случ, хоча в чотирьох продуктивність
була меншою, ніж у сорту Явір.
Більшість зразків характеризувались великою кількістю товарних
бульб у гнізді. За вираженням показника 63% з них перевищили значення
сорту Тирас. У беккроса 81.436с3 ця перевага сягала 1,6 раз. Не виявлено
жодного зразка з меншою кількістю товарних бульб у гнізді, ніж у сорту
Случ.
У четвертому розділі надається характеристика залежності між
проявом столових якостей бульб серед міжвидових гібридів, їх беккросів.
Лише між борошнистістю бульб та їх водянистістю виявлена щільна і
зворотна залежність – (r= -0,77–-0,91), середньою і зворотною вона була
стосовно консистенції бульб і їх водянистості (r= -0,46–-0,57), водянистості
та розварюваності – до r= -0,66 і прямою середньою між консистенцією
бульб та борошнистістю (r= +0,47–+0,65), борошнистістю та розварюваністю
(r= +0,47–+0,69), а в окремі роки, обліки між консистенцією бульб і
смаковими якостями (до r= +0,42). Лише слабка пряма залежність мала місце
між запахом і потемнінням варених бульб та, за рідким винятком, смаковими
якостями та іншими столовими ознаками.
У п'ятому розділі надаються результати досліджень потенціалу
міжвидових гібридів, їх беккросів за столовими та іншими господарськоцінними ознакамию. Порівняно із сортами-стандартами, у багатьох
міжвидових гібридів, їх беккросів
виявлено значно вище вираження
консистенції бульб (максимально до 41,1 %), борошнистості (68,2),
розварюваності (21,0), водянистості (32,5), потемніння вареного м’якуша
(13,3) і запаху (30,0). Водночас, лише під час других обліків 2016 і 2017 років
виділені зразки з вищими смаковими якостями, ніж у кращого сортустандарту.
Особливою цінністю характеризувались зразки з дуже високим
проявом декількох ознак і мінімальним середнім їх вираженням. Особливо
виділились у цьому відношенні зразки 90.675/25, 81.490с34, 88.730с3 і
04.119/126.
Більшості зразкам, виділених за високим проявом столових якостей
бульб, властива значна продуктивність з максимальним проявом у 1,8 раз
більшим, ніж у кращого сорту-стандарту. Лише шість гібридів серед 29-и

виділених поступались у цьому відношенні сорту Явір, проте всі
перевищували значення показника в сорту Случ.
Значна частина
міжвидових гібридів, їх беккросів з високими
столовими якостями (79%) перевищувала кращий із стандартів сорт Тирас за
кількістю товарних бульб у гнізді, а стосовно усіх бульб це становило 86 %.
Перевага кращих, відповідно, була в 2,2 і 2,4 раз.
Оцінюючи позитивно дисертаційну роботу Ставицького А. А.
необхідно, на нашу думку, звернути увагу здобувача на окремі недоліки.
1. Стор. 60. Незрозуміле пояснення «Близька кількість гібридів».
2. Стор. 62. Цінність комбінацій чого? Схрещування.
3. Стор. 63. Рівень окультуреності 88.1450. Пояснення.
4. Стор. 64, 65. Треба було більш чіткіше надати визначення
«консистенція бульб» – це ознака біохімічна, фізіологічна чи
генетична?
5. Стор. 69. Полігенний характер успадкування борошнистості бульб –
це Ваше твердження чи це доведено іншими дослідниками?
6. Стор. 74. Висока здатність зав’язувати бульби – це генетично
обумовлена здатність чи це вплив середовища?
7. Стор. 76. Дуже мало викладено матеріалу , що стосується
водянистості бульб. Чи є (непрямі) вторинні ознаки за якими можна
було б робити добори на ранніх етапах органогенезу рослин?
8. Стор. 85. Невдалий вираз в назві підрозділу «Розварюваність бульб
міжвидових гібридів та їх беккросів». Беккроси не можуть
розварюватися. Краще було б «Розварюваність бульб міжвидових
гібридів та бульб їх беккросів».
9. Стор. 92. Невдале речення «Для практичного селекційного
використання в процесі створення сортів з бульбами, які сильно
розварюються…» і т.д. «з ознакою, яка відповідає за розварюваність
бульб…» і т.д.
10. Стор. 92. 3.5.2. Невдала назва.
11. Стор. Яка різниця між джерелом і донором ознаки?
12. Стор. 110. «Крім ефективного генетичного контролю…», можливо
стабільність прояву свідчила про домінантний прояв ознаки, тому
можна стверджувати про домінантний характер прояву ознаки.
13. Стор. 112. «Негативно відбилась…» - мабуть негативно впливала на
прояв середньої маси бульби.
14. Стор. 117. «Викладене також засвідчувало…», «Викладене
обумовило…» - часто в реченнях зустрічається слово – викладене,
таке враження, що викладене впливало на якесь значення.
15. Стор. 127. Невдале речення «Отримані дуже близькі значення
коефіцієнта кореляції між численними залежностями за обліками
урожаю 2015 року».
16. Стор. 128. Коефіцієнти кореляції між ознаками на наш погляд
потрібно було б надати в класичному їх стилі – слабкі, помірні,

середні, тісні, сильні. В тексті кореляцію 0,24 Ви називаєте
достатньо великою.
17. Стор. Невдалі вирази «Ще більшою мірою викладене вище
стосувалось...», які Ви повторюєте на сторінці декілька разів.
Проте, відмічені недоліки не є принциповими і суттєво не знижують
загальної позитивної оцінки опонованої роботи. Отже, дисертація А. А.
Ставицького є завершеною науковою працею, в якій викладено нові науково
обґрунтовані результати оцінки вихідного селекційного
матеріалу,
створеного із залученням мексиканських диких видів картоплі, за
фенотиповим проявом столових якостей бульб.
На завершення необхідно відмітити, що за актуальністю теми, науково
методичним
рівнем
проведених досліджень,
науковою
новизною,
обґрунтованістю результатів експериментальних даних та висновків і
практичних рекомендацій дисертаційна робота відповідає вимогам пункту 12
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», які
висувають до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук, а її автор - Ставицький Андрій Анатолійович
заслуговує
присудження
наукового
ступеня
кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01 05 - селекція і
насінництво.
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