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У разову спеціалізовану вчену раду ДФ 27.361.001
при Національному науковому центрі
“Інститут землеробства НААН”
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Торбанюк Марії Вікторівни
“Створення вихідного матеріалу ранньостиглого помідора з підвищеним
вмістом лікопену у плодах”, що представлена на здобуття ступеня доктора
філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності
201 “Агрономія”.
Детальний аналіз дисертації Торбанюк М.В. “Створення вихідного матеріалу
ранньостиглого помідора з підвищеним вмістом лікопену у плодах” дозволяє
сформулювати наступні узагальнені висновки щодо актуальності, ступеня
обґрунтованості

основних

наукових

положень,

висновків,

рекомендацій,

достовірності, наукової новизни, практичного значення, повноти викладу в
наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, відсутності порушення
академічної доброчесності, а також загальної оцінки роботи.
Актуальність теми. На сьогодні зростає споживчий інтерес до продукції
помідора з підвищеним умістом каротиноїдів, що зумовлено його корисними
властивостями для організму людини. Лікопен, як корисний для організму людини
каротиноїд є потужним антиоксидантом, який підвищує захисні сили організму у
лікуванні ракових хвороб, виявляє профілактичну дію при захворюваннях
шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, хворобі Альцгеймера,
сприяє підвищенню рівня колагену.
Для успішного забезпечення ринку високовітамінною та лікувальнопрофілактичною овочевою продукцією потрібно вирішити ряд задач щодо
удосконалення науково-методичних основ селекції та розширення існуючого
генофонду культурного різновиду помідора (Lycopersicon esculentum Mill.). На
теперішній час для створення цінного сортового різноманіття у селекційному
процесі використовуються високопігментні форми з генами hp-2dg, hp, Bc, які
сприяють підвищенню рівня лікопену у плодах. Одержанні таким чином сорти, як
правило, відзначаються пізнім та розтягнутим періодом достигання плодів.
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Залучення у схрещування ранньостиглих батьківських форм дає змогу отримати
вихідний матеріал із більш скороченим періодом достигання та більш підвищеним
умістом біологічно-цінних компонентів у плодах. Визначальною складовою
прогресу у створенні конкурентоспроможних високолікопенних сортів і гібридів
F1 помідора є ефективність селекційного процесу, що вимагає вирішення ряду
наукових питань, пов’язаних із розробкою системи оцінок селекційного матеріалу
та методів його добору. Створений новий сортимент помідора за новими
селекційними технологіями дозволить розширити можливості ринку для споживача
та слугуватиме підґрунтям для подальшої селекційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження за темою
дисертаційної роботи проведені на експериментальній базі відділу рослинництва
Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції

ННЦ «Інститут

землеробства НААН» впродовж 2016–2020 рр., відповідно до завдання ІІ-го рівня
18.00.01.07.Ф “Біологічні основи створення вихідного матеріалу помідора різних
строків стиглості з підвищеним вмістом лікопену у плодах”, номер держреєстрації
0116U004937 ПНД НААН 18 “Овочівництво і баштанництво”.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування та вирішення ключових наукових
проблем селекції томата, пов’язаних зі створенням нового вихідного матеріалу
помідора зі скороченим періодом достигання та високою якістю плодів із
використанням генів hp-2dg, hp, Bc, які контролюють підвищену пігментацію плодів.
Основні наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в
дисертації, їх новизна, рівень обґрунтованості та достовірності.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше в
агрокліматичній зоні Правобережного Лісостепу України поглиблено вивчено у
системі діалельних схрещувань вихідних форм помідора успадкування ознак
тривалості періоду вегетації, вмісту лікопену у плодах та складових товарної
продуктивності (середньої маси плоду, кількості плодів на рослині). Виявлено
особливості мінливості та встановлено адаптивну здатність і стабільність
генотипів за кількісними ознаками вмісту лікопену у плодах та складових
товарної продуктивності. Створено новий вихідний матеріал помідора, який
характеризується поєднанням ознак ранньостиглості та підвищеного вмісту
лікопену у плодах. Вдосконалено метод

аналізу генетичного контролю
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накопичення підвищеного вмісту лікопену у плодах помідора для ефективного
підбору батьківських компонентів для схрещувань при плануванні подальшої
селекційної роботи. Набули подальшого розвитку наукові положення щодо
створення цінного вихідного матеріалу з оптимальним періодом вегетації та
високою якістю плодів, що забезпечило підвищення вмісту сухої розчинної
речовини, вітаміну С, м’якоті у соку та вмісту лікопену у плодах при скороченому
періоді достигання плодів.
Практичне значення отриманих результатів полягає у розширенні генетичного
різноманіття вихідного матеріалу для підвищення ефективності селекційної роботи
із створення нових сортів помідора із поліпшеними поживними властивостями.
Виділені генетичні джерела підвищеного вмісту лікопену у плодах (зразки МО 112,
Т˗3627); ранньостиглості (лінія № 477, сорт Аля); складових високої товарної
продуктивності – середньої маси плоду (сорт Аля) та кількості плодів на рослині
(лінія № 477, зразок Dark green). Проведено добори цінного вихідного матеріалу для
застосування у подальших селекційних програмах відділу рослинництва Черкаської
державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ “Інститут землеробства
НААН”. Створено 25 гібридних комбінацій, з яких у селекційному розсаднику F3
відібрано 50, а в F4 – 13 зразків. Створено і передано для проходження
кваліфікаційної експертизи сорт помідора Спалах з підвищеним умістом лікопену в
плодах (заявка № 21115003 від 14.01.2021) та підготовлено для передачі на
випробування в Український інститут експертизи сортів рослин сорт помідора
Багрянець зі вмістом лікопену 9,0 мг/100 г. У селекційних програмах досліджень
рекомендується використовувати лінії помідора ЛК 280 та ЛК 283, як генетичні
джерела високого умісту лікопену у плодах.
Достовірність одержаних результатів визначається високим науковометодичним рівнем польових і лабораторних досліджень. Одержані результати
обґрунтовані

та

статистично

оброблені

із

використанням

варіаційного,

дисперсійного, кореляційного аналізів та визначення показників комбінаційної і
адаптивної здатності.
Автором дисертаційної роботи розроблено програму і схему досліджень,
проаналізовано

експериментальні

дані,

сформульовано

достовірні

наукові
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положення, висновки та пропозиції для селекційної практики та аграрного
виробництва.
Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій в
опублікованих працях. Основні положення дисертації опубліковано у 9
наукових працях, з яких дві наукові статті у фахових виданнях України, дві статті
– у виданнях країн ОЕСР на англійській мові та 5 матеріалів конференцій. В
опублікованих працях достатньо повно висвітлено результати досліджень за
основними положеннями дисертаційної роботи. Обсяг друкованих праць та їх
кількість відповідають вимогам МОН України щодо висвітлення основних
положень дисертаційної роботи в наукових виданнях.
Оцінка змісту дисертаційної роботи, її завершеність. Дисертаційну
роботу викладено на 171 сторінці комп’ютерного тексту, в тому числі основного
тексту 128 сторінок, вона ілюстрована 32 таблицями та 20 рисунками. Робота
містить анотацію, вступ, 6 розділів, висновки, пропозиції для селекційної
практики, 7 додатків. Список використаних джерел налічує 249 найменування, у
т. ч. 100 латиницею.
Структура дисертаційної роботи є логічною і цілісною, поставлена мета та
послідовне вирішення завдань досліджень дозволили отримати експериментальні
дані, сформулювати конкретні висновки та рекомендації для селекційної практики
і виробництва.
У вступі аргументована актуальність наукових досліджень, сформульовані
мета і задачі досліджень, висвітлені наукова новизна та практичне значення
одержаних результатів, об’єкт і предмет наукових досліджень та особистий
внесок здобувача у вирішенні цих питань.
У розділі 1 “Стан селекційно – генетичних досліджень з питань
ранньостиглості та умісту лікопену в плодах помідора (огляд літератури)”
здобувачем проаналізовано наукові роботи зарубіжних та вітчизняних вчених з
питань історії культури помідора та визначено сучасний стан селекційногенетичних досліджень зі створення ранньостиглого вихідного матеріалу з
підвищеним умістом лікопену в плодах. Розглянуто питання досягнень в селекції
помідора та обґрунтовано напрямок проведення досліджень.
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У розділі 2 “Умови, матеріал і методика проведення досліджень”
наведено характеристику ґрунтово-кліматичних умов проведення польових
досліджень, визначено їх сприятливість для росту і розвитку рослин помідора.
Наведено матеріал досліджень та надано характеристику низки вихідних зразків.
Розділ містить інформацію щодо використаних для аналізу експериментальних
даних розрахунків та методів. Зокрема, проведення досліджень та оцінку
достовірності отриманих результатів здійснювали з використанням польових,
лабораторних, генетичних та математико-статистичних методів, що у кінцевому
підсумку надало можливість зробити аргументовані висновки.
У розділі 3 “Фенотипова мінливість ознак помідора” проведено вивчення
та узагальнено встановлені закономірності фенотипової мінливості ознак помідора.
У більшості випадків виявлено низький і середній ступінь мінливості. Встановлено,
що щорічно низький ступінь мінливості мала гібридна комбінація Т˗3627 / МО 112
(V – 2,0–5,0 %). За ознакою “середня маса товарного плоду” виявлено низький
ступінь мінливості (65 випадків) у батьківських форм і гібридів та у десяти випадках
– середній ступінь мінливості. Ознака “кількість товарних плодів на рослині” мала
низький і середній ступінь мінливості серед батьківських форм і гібридів. Виділені
гібридні комбінації з високою мінливістю показників продуктивності рослин.
У розділі 4 “Комбінаційна здатність вихідних форм, успадкування і
прояв ознак у гібридів F1 помідора” наведено експериментальні дані з відбору
методом діалельного аналізу перспективної для подальшої селекційної роботи
групи зразків помідора – № 477 (sp,u), Аля (sp), Dark green (hp-2dg), МО 112 (hp),
T˗3627 (Bc). Встановлено, що найвищими ефектами загальної комбінаційної
здатності (ЗКЗ) за тривалістю періоду вегетації впродовж трьох років досліджень
відзначилися лінія № 477, двох років досліджень – сорт Аля. За вмістом лікопену
у плодах впродовж трьох років досліджень виділені зразки МО 112 і Т˗3627. За
середньою масою товарного плоду найкращі достовірні ефекти ЗКЗ впродовж
трьох років досліджень мав сорт Аля, за кількістю товарних плодів на рослині
впродовж двох років досліджень – лінія № 477 і зразок Dark green, що свідчить
про перспективність їхнього використання у селекційних програмах досліджень зі
створення гетерозисних гібридів F1 і сортів. Встановлено, що ознаки “тривалість
періоду вегетації”, “вміст лікопену у плодах”, “середня маса товарного плоду” та
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“кількість плодів на рослині” контролюються адитивно-домінантною генетичною
системою. При цьому, головну роль у генетичному контролі ознак “уміст
лікопену в плодах” та “середня маса товарного плоду” відігравали адитивні
ефекти генів, що дає можливість проводити добори, починаючи з другого
гібридного покоління. Визначено, що у генетичному контролі ознак “тривалість
періоду вегетації” та “кількість плодів на рослині” переважали неадитивні
(домінантні) ефекти генів.
У розділі 5 “Адаптивна здатність та екологічна стабільність генотипів
помідора” надано експериментальні результати щодо вивчення адаптивної
здатності та екологічної стабільності вихідного селекційного матеріалу помідора.
Виділено перспективні форми для селекції на високий вміст лікопену у плодах з
високою селекційною цінністю за цією ознакою: зразки МО 112 (7,32 мг/100 г);
Т˗3627 (4,87 мг/100 г) і Dark green (3,50 мг/100 г). Найвищу селекційну цінність за
кількістю товарних плодів на рослині мали комбінації: Dark green / № 477
(11,3 шт.); Dark green / MO 112 (10,9 шт.); № 477 / Dark green (10,9 шт.); MO 112 /
Dark green (10,9 шт.); Аля / МО 112 (10,36 шт.) та Dark green / Аля (10,3 шт.).
У розділі 6 “Результати селекційної роботи зі створення сортів і ліній з
підвищеним умістом лікопену в плодах” висвітлені результати оцінки
новоствореного селекційного матеріалу помідора.

Зокрема,

виділено дві

перспективні лінії (ЛК 280 і ЛК 283) зі скороченим періодом достигання плодів та
підвищеним умістом лікопену в плодах. Одержано 25 гібридних комбінацій, з
яких у селекційному розсаднику гібридів F3 відібрано 50 зразків, а у розсаднику
гібридів F4 – 13 зразків для селекції нових ліній. Наведено детальну
характеристику новостворених сортів помідора Спалах і Багрянець із вмістом
лікопену у плодах на рівні 7,9 і 9,0 мг/100 г, тривалістю періоду вегетації 101 і 105
діб, які забезпечують товарну урожайність до 65,3 і 46,1 т/га, відповідно.
Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційної роботи.
Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Торбанюк Марії Вікторівни, рівень
актуальності, новизни і практичного значення, а також повноту викладення
матеріалу, можна відмітити окремі недоліки, які потребують пояснення автора у
порядку дискусії та побажань:
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1. У назві дисертаційної роботи доцільно було вказати ботанічну назву
культурної форми помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.), з якою
працював здобувач.
2. На титульній сторінці дисертаційної роботи не вказані повні “регалії”
наукового керівника. Зокрема, треба було вказати його вчене звання “Старший
науковий співробітник”, яке дає йому право бути науковим керівником аспіранта.
3. У вступній частині дисертаційної роботи бажано було б у п.
“Обґрунтування вибору теми дослідження” зробити посилання на провідних
вітчизняних селекціонерів-овочівників,

які займалися

селекцією помідора

їстівного та працювали над покращенням його генофонду у напрямку створення
високолікопенових сортів і гібридів F1.
4. У переліку умовних скорочень потрібно було надати розшифрування повної
назви мутантних генів, які контролюють підвищену пігментацію плодів (hp-2dg, hp,
Bc). Також, доцільно було ввести до цього переліку статистичні показники, які
визначають адаптивний потенціал експериментальних зразків помідора.
5. У вступній частині у п. “Особистий внесок здобувача” доцільно було б
вказати прізвища науковців, які є співавторами отриманих наукових наробок, що
виносяться на захист.
6. У Розділі 2 “Умови, матеріал і методика проведення досліджень” бажано
було програму досліджень структурно побудувати не за завданнями досліджень, які
були викладені у вступній частині дисертації, а сформувати за дослідами, які
висвітлені в експериментальних главах дисертації. Для кожного досліду потрібно
було окремо надати повну характеристику (рослинний матеріал, заплановані площі
досліджень, методики проведення досліджень). Така побудова Розділу 2 дозволила
б більш детально по кожному напрямку досліджень покращити сприйняття
методичного матеріалу. Зокрема, методичні аспекти результатів досліджень з
вивчення адаптивного потенціалу експериментальних зразків помідора показані
досить схематично і не відображають залученого рослинного матеріалу. Окремим
дослідом бажано було б представити результати біохімічного аналізу плодів,
розкривши методи визначення біохімічних компонентів у плодах, фазу розвитку
плодів, які використовувалися для біохімічного аналізу і т.п.
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7. У методичній частині не відображено методики розрахунку економічної
ефективності вирощування новостворених 2 ранньостиглих ліній ЛК 280 і ЛК 283
та сортів Спалах і Багрянець (потрібно було б представити окремим дослідом у
Розділі 2). Потрібно було, також, навести номери селекційних каталогів для всіх
експериментальних зразків помідора.
8. Потребує остаточного з’ясування питання щодо визначення показника “суха
речовина”. А саме, який показник вивчався здобувачем – вміст у плодах помідора
сухої речовини чи сухої розчинної речовини? Згідно загальноприйнятої методики
проведення біохімічного аналізу плодів томата доцільно проводити визначення сухої
розчинної речовини (ДСТУ 8402:2015 Продукти перероблення фруктів та овочів.
Рефрактометричний метод визначання вмісту розчинних сухих речовин).
9. Згідно вступної частини дисертації серед практичних добутків виконаної
експериментальної роботи є створення цінного вихідного матеріалу з оптимальним
періодом вегетації та високою якістю плодів, що забезпечило підвищення вмісту
сухої розчинної речовини, вітаміну С, м’якоті у соку та вмісту лікопену у плодах,
при скороченому періоді достигання плодів.

Даних, які підтверджують

підвищення вмісту вітаміну С, сухої розчинної речовини, м’якоті у соку в
результатах досліджень не висвітлено і у загальних висновках дисертаційної
роботи не відображено.
10. При оцінці адаптивного потенціалу експериментальних зразків бажано
було б позначення показника загальної адаптивної здатності заміни на інший, теж
загальноприйнятий (ЗАЗi), оскільки вживаний показник практично співпадає з
позначенням коефіцієнту варіації (V).
11. У Розділі 3 “Фенотипова мінливість ознак помідора” при описі результатів
статистичного обрахунку прояву кількісних ознак вихідних сортів і ліній і
одержаних похідних від них гібридів F1 за повною діалельною схемою потрібно
більш чітко визначити критерій диференціації одержаних дослідних зразків
помідора на високолікопенові, середньолікопенові та низьколікопенові.
12. У тексті підрозділу 3.3 “Варіабельність кількості товарних плодів на
рослині” потрібно чітко вказувати покоління аналізованих гібридів. Така ж
неточність зустрічається і у інших експериментальних главах дисертаційної роботи.
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13. У розділі 4 “Комбінаційна здатність вихідних форм, успадкування і
прояв ознак у гібридів F1 помідора” у однотипних таблицях 4.1, 4.7, 4.13 і 4.19, які
відображають за роками досліджень прояви кількісних ознак – тривалість періоду
вегетації, уміст лікопену в плодах помідора, середня маса плоду та кількість
товарних плодів на рослині співпадають розрахунки найменшої істотної різниці
(НІР0,05) у вихідних ліній і сортів та похідних від них гібридів F1. Імовірно, що
представлені дані вказують на певні помилки при розрахунку НІР 0,05, у
протилежному випадку такий збіг даних потребує наукового обґрунтування. У
цих же таблицях потрібно було вказати, з якими безпосередньо гібридними
комбінаціями порівнювалися вихідні батьківські форми.
14. У висновках до Розділу 4 потрібно було виділити ті експериментальні
зразки помідора, які мали ряд переваг не тільки за одним показником загальної
чи-то специфічної комбінаційної здатності по окремій проаналізованій кількісній
ознаці, а й за їх комплексом. Така диференціація дослідних зразків дозволила
виділити з них більш цінні для подальшої селекційної роботи.
15. У розділі 5 “Адаптивна здатність та екологічна стабільність генотипів
помідора” у однотипних таблицях 5.1, 5.2 і 5.3, у яких наведені показники
адаптивної здатності і стабільності генотипів помідора за умістом лікопену,
середньою масою товарного плоду і кількістю товарних плодів потрібно було ввести
відповідний генотип-стандарт, з яким порівнювалися інші експериментальні зразки.
Зокрема, таким стандартом міг бути сорт Аля, який внесено до Державного реєстру
сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
16. У розділі 6 “Результати селекційної роботи зі створення сортів і ліній з
підвищеним умістом лікопену у плодах” потрібно було надати повні селекційні
схеми створення сортів Спалах і Багрянець та ліній ЛК 280 і ЛК 283.
17. В тексті дисертації зустрічаються окремі орфографічні та технічні
помилки.
Слід зауважити, що відмічені вище недоліки не є принциповими та не
знижують високу наукову та практичну цінність дисертаційної роботи.
Відсутність (наявність) порушень академічної доброчесності. Рукопис
дисертаційної роботи Торбанюк Марії Вікторівни перевірено безкоштовним
сервісом перевірки на плагіат онлайн “Unicheck”. Рівень оригінальності тексту є 88,6
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