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Актуальність теми 

Кабачок (Cucurbita pepo L.) – одна із популярних і дуже цінних культур, 
відноситься до роду Cucurbita родини Гарбузові (Cucurbitaceae). Цінність 
кабачка обумовлена високими харчовими, дієтичними і лікарськими 
властивостями. Вітчизняні сорти і гібриди F1 кабачка відзначаються добрими 
смаковими якостями плодів, але більшість з них не достатньо задовольняють 
потреби населення і консервної промисловості через низьку продуктивність та 
короткий період технічної стиглості. Ринок потребує ранньостиглих, з 
неперезріваючими плодами сортів і гібридів F1 кабачка з компактним 
габітусом куща, високим урожаєм на рівні 40–45 т/га, вегетаційним періодом 
до настання технічної стиглості – 40–42 доби, тривалим періодом 
плодоношення, вмістом сухої речовини – до 8 %, вмістом вітаміну С на рівні 
15 мг/100 г. 

У розв’язанні актуальних питань селекції кабачка брали участь провідні 
науковці-селекціонери Інституту овочівництва і баштанництва НААН, 

Інституту південного овочівництва і баштанництва НААН та інших 
селекційних установ України. Значний внесок у створенні вітчизняного 
сортименту даної овочевої культури належить Лісіцину В. М., Сергієнко О. В., 
Катаєвій Т. Є., Лимару А.О., Паламарчуку І. І. та іншим українським 
селекціонерам. У Державному Реєстрі сортів рослин України занесено понад 
30 сортів і гібридів F1 кабачка вітчизняної селекції, з яких найбільш відомими 
є: Чаклун, Акробат, Аспірант, Грибовський 37, Гайдамака, Світозар, Цукеша, 
Зебра, Скворушка, Одеський 52, Атілла F1, Отаман F1, Садко F1, Дінар F1. Усі 
перераховані сорти і гібриди F1 мають певні господарсько-цінні властивості, 
які переважно проявляються у тих умовах, за якими вони були створені. Але, 
нажаль, усі вищеперераховані селекційні інновації не мають всього комплексу 
показників, властивостей і якостей для задоволення сучасних вимог 
агровиробництва. Особливо це стосується адаптивного потенціалу за 
комплексом важливих кількісних ознак та стійкістю до біотичних факторів як 
за умов вирощування у зрошувальних, так і у богарних умовах. Основними 
лімітуючими чинниками є ураження фітовірусними інфекціями, які 
призводять до значних втрат урожайності від 45 до 80 %. 

Останніми роками серед існуючих фітовірусів в Україні найбільшого 
розповсюдження на гарбузових овочевих видах рослин набув вірус жовтої 
мозаїки кабачка (ZYMV). Найбільш дієвими заходами протистояння даному 
вірусу є вчасна діагностика та проведення профілактичних засобів по 
виділенню рослин-резерваторів інфекції, визначення високоадаптивних 



джерел стійкості, створення (з подальшим запровадженням) стійких сортів та 
отримання безвірусного посадкового матеріалу. 

Для ефективного запобігання розповсюдження даного вірусу потрібно 
проводити інтенсифікацію селекційних програм по кабачку шляхом 
запровадження методів маркер-асоційованої селекції, в основу яких покладено 
наявність зчеплення або асоціації між ДНК-маркером та цільовим геном 
стійкості до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV). Аналіз закордонних 
досліджень показав, що генетика стійкості до вірусу жовтої мозаїки кабачка 
(ZYMV) безпосередньо у кабачка майже не вивчена. Ідентифіковано вісім 
генів, які контролюють часткову стійкість до вірусу. Ці гени були визначено 
при вивчені популяції F2, яка отримана від схрещування дикорослого гарбуза 
Nigerial Local з культурним сортом. У споріднених з кабачком видів – огірка, 
кавуна і дині, також, ідентифіковано гени стійкості до цього вірусу. 

До теперішнього часу в Україні генетико-селекційні дослідження в 
області фітопатогенної стійкості кабачка на генному рівні взагалі ще не 
проводилося. Наведена інформація свідчить про доцільність і необхідність 
проведення досліджень з розширення генетичного різноманіття кабачка за 
стійкістю до вірусу жовтої мозаїки (ZYMV). Ці дослідження безсумнівно 
матимуть як теоретичне, так і практичне значення, оскільки за їх допомогою 
стане можливим значно оптимізувати селекційні програми у бік прискореного 
створення нового вірусостійкого вихідного матеріалу кабачка. 
 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій 

Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, у якому 
наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання зі 
створення нового вихідного матеріалу для селекції кабачка (Cucurbita pepo L.) 

з високим адаптивним потенціалом за комплексом господарсько-цінних ознак 
та стійкістю до біотичного фактору середовища для вирощування – вірусу 
жовтої мозаїки кабачка (ZYMV). Розроблено методичні основи та практичні 
засади використання ДНК-маркерів для оцінки генетичного поліморфізму та 
генотипування селекційно-цінних генотипів кабачка за геном, що детермінує 
стійкість до вірусу жовтої мозаїки. На основі інтродукції нових генетичних 
джерел створено нові високопродуктивні та високоадаптивні лінії кабачка, які 
передано до Національного центру генетичних ресурсів рослин України. 

Метою досліджень опонованої дисертаційної роботи була розробка 
елементів маркер-асоційованої селекційної технології створення вихідного 
матеріалу кабачка з наявністю гена стійкості до вірусу жовтої мозаїки кабачка 
(ZYMV) та високим адаптивним потенціалом до стресових факторів 
навколишнього середовища.  

 

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні важливої 
наукової проблеми щодо оптимізації селекційного процесу створення ліній 
кабачка з поєднанням високого адаптивного потенціалу за кількісними 



ознаками, які визначають продуктивність і якість плодів та генетичний 
контроль рівня експресії гена стійкості до вірусу жовтої мозаїки кабачка. 
Вперше в Україні досліджено поліморфізм еукаріотичного транскрипційного 
фактору eIF4E у різних представників родини Cucurbitaceae, пов’язаного із 
формуванням стійкості до патогенів родини Potyvirus. Розроблено 
діагностичні праймери до послідовностей мРНК, які кодують 
транскрипційний фактор eIF4E та проведено їх валідацію на досліджуваних 
генотипах кабачка. Вивчено внутрішньовидовий молекулярно-генетичний 
поліморфізм кабачка за допомогою ISSR аналізу. Виявлено унікальні 
фрагменти ДНК, які можуть бути використані для паспортизації відповідних 
зразків, а також для розробки більш специфічних молекулярних маркерів. 
Створено стресотолерантний лінійний матеріал кабачка різного географічного 
походження для проведення адаптивної селекції в умовах агрокліматичної 
зони вирощування Східного Лісостепу України. Виділені цінні джерела для 
адаптивної селекції кабачка за наступними показниками: загальна 
урожайність; загальна продуктивність однієї рослини; вміст у плодах вітаміну 
С, загального цукру сухої речовини; комплексної стійкості до хвороб і 
шкідників на рівні балу 7–9 за шкалою РЕВ. 

Дисертаційна робота є завершеною працею в рамках поставлених 
завдань, викладена на 286 сторінках комп’ютерного тексту, з них основного – 

186 сторінок. Робота складається із анотації, вступу, 7 розділів, висновків, 
рекомендацій для селекційної практики, списки використаних джерел, 8 
додатків. Вона містить 47 таблиць та 27 рисунків. Список використаних 
джерел налічує 265 найменувань, зокрема 82 латиницею. 

 

Практичне значення одержаних результатів 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на 
основі біоінформаційного методу визначено рівень генетичної дивергенції у 
різних видів та родів рослин, споріднених до кабачка, доведено генетичну 
близькість видів Cucurbita moschata і Cucurbita maxima, а також Momordica 

charantia, Citrullus lanatus, Cucumis sativus, Cucumis zeyherii і Cucumis melo до 
виду Cucurbita pepo. Визначено ступінь гомології гена еукаріотичного 
транскрипційного фактору eIF4E, який відіграє ключову роль у формуванні 
стійкості кабачка до шкодочинних вірусів родини Potyvirus. На основі 
референсної послідовності XM_023685756.1 розроблено дизайн праймерів до 
повного екзону та внутришньоекзонної послідовності гена eIF4E для оцінки 
його експресії. Тестування праймерів дозволило ідентифікувати цільові 
амплікони розміром 143 та 830 п.н. За результатами молекулярно-генетичного 
аналізу досліджуваної робочої колекції кабачків, яка складалася з 29 сортів і 
гібридів F1 різного географічного походження, ідентифіковано 129 ISSR-

локусів, серед яких 109 виявилися поліморфними. Ідентифіковано унікальні 
ділянки ДНК, які можуть бути використані для розробки більш специфічних 
маркерів, а також як маркери відповідних генотипів. Для дослідження 
молекулярно-генетичного поліморфізму кабачка відібрано 13 



високоінформативних ISSR-праймерів, які детектували рівень поліморфізму 
на рівні 62,5–100 %. 

На основі біоінформаційного методу визначено рівень генетичної 
дивергенції у різних видів та родів рослин, споріднених до кабачка, доведено 
генетичну близькість видів Cucurbita moschata і Cucurbita maxima, а також 
Momordica charantia, Citrullus lanatus, Cucumis sativus, Cucumis zeyherii і 
Cucumis melo до виду Cucurbita pepo. Визначено ступінь гомології гена 
еукаріотичного транскрипційного фактору eIF4E, який відіграє ключову роль 
у формуванні стійкості кабачка до шкодочинних вірусів родини Potyvirus. На 
основі референсної послідовності XM_023685756.1 розроблено дизайн 
праймерів до повного екзону та внутришньоекзонної послідовності гена eIF4E 

для оцінки його експресії. Тестування праймерів дозволило ідентифікувати 
цільові амплікони розміром 143 та 830 п.н. За результатами молекулярно-

генетичного аналізу досліджуваної робочої колекції кабачків, яка складалася з 
29 сортів і гібридів F1 різного географічного походження, ідентифіковано 129 
ISSR-локусів, серед яких 109 виявилися поліморфними. Ідентифіковано 
унікальні ділянки ДНК, які можуть бути використані для розробки більш 
специфічних маркерів, а також як маркери відповідних генотипів. Для 
дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму кабачка відібрано 13 
високоінформативних ISSR-праймерів, які детектували рівень поліморфізму 
на рівні 62,5–100 %. 

Створено і передано до генетичного банку рослин 6 ліній кабачка, на 3 з 
яких одержані Свідоцтва реєстрації зразка в НЦГРРУ за №№ 2210, 2211, 2212 
від 18.12.2020 р.. Лінії відзначилися високим адаптивним потенціалом за 
комплексом кількісних ознак, серед яких загальна урожайність (38,49…65,16 
т/га), продуктивність однієї рослини (2,0…3,2 кг/росл.), вміст у плодах у фазі 
технічної стиглості вітаміну С (9,28…16,84 мг/100 г), загального цукру 
(2,27…2,84 %) і сухої речовини (3,69…4,71 %). У співавторстві здобувачем 
розроблено методичні рекомендації “Кабачок (Cucurbita pepo L.). 

Молекулярно-генетичний метод диференціації селекційно-цінних генотипів 
за допомогою аналізу міжмікросателітних локусів”. Результати дисертаційних 
досліджень висвітлено у колективній монографії “Досягнення України і ЄС в 
екології, біології, хімії, географії та сільськогосподарських науках”. 
Розроблені методичні рекомендації та колективну монографію впроваджено у 
навчальний процес в Інституті овочівництва і баштанництва НААН для 
підготовки аспірантів та для використання у експериментальній роботі 
наукових співробітників. Створений вихідний матеріал (20 ліній) впроваджено 
у селекційні програми ІОБ НААН, що підтверджується відповідним актом. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 
дослідженням автора, виконаним упродовж 2016–2020 рр.  

Здобувачем безпосередньо проаналізовано сучасний стан проблеми, 
розроблено робочі гіпотези, визначено напрями досліджень, методологію 
проведення експериментів, виконано лабораторні та польові дослідження, 
розроблено їх програму, статистично обчислено і узагальнено одержані дані, 
підготовлено матеріали до друку, сформульовано основні положення та 



висновки, розроблено рекомендації щодо їхнього практичного використання. 
Друковані праці за темою дисертації підготовлено самостійно або у 
співавторстві. Частка авторства у створених лініях становить – 30 %, у 
спільних публікаціях – 40–70 %. Права співавторів не порушено. Внесок 
здобувача у публікаціях, виконаних у співавторстві, полягає у постановці 
задачі, отриманні експериментальних даних і їх узагальненні, оформленні 
матеріалу. Разом зі здобувачем у виконанні окремих наукових розробок 
приймали участь С. І. Кондратенко, О. В. Сергієнко, В. М. Попов, О. П. 
Самовол, Р. В. Крутько, С. В. Ліманська, Ю. М. Тереняк. 

 

Зміст і завершеність 

Дисертація є вагомою завершеною науковою працею, яку написано за 
матеріалами 5-річних досліджень. Усі її наукові положення викладено в 24 

наукових працях, з яких 1 розділ у колективній монографії, 6 статей у наукових 
фахових виданнях України, 1 стаття у іноземному науковому фаховому 
виданні, 1 науково-методична рекомендація, 12 тез наукових конференцій, 3 
свідоцтва на зразок генофонду рослин України. 

Анотація Ланкастер Ю.М. за своїм змістом повністю відповідає 
дисертації. Усі основні висновки витікають з проведених досліджень, добре 
обґрунтовані експериментальними даними і їх математичною обробкою. Вони 
вміщують основні елементи новизни, а рекомендації для селекції представлені 
у вигляді нового вихідного матеріалу, який створено дисертантом і 
впроваджено в селекційні програми наукових установ. Дисертація написана 
гарною літературною мовою з використанням великого арсеналу наукової 
термінології. Текст ілюстрований рисунками у вигляді графіків, що полегшує 
сприйняття змісту. Робота містить анотацію, вступ, сім розділів, висновки, 
практичні рекомендації для селекції та виробництва, список використаних 
джерел, додатки.  

Дисертант досконало вивчила стан проблеми, за якою виконувала 
роботу, і змістовно, науково обґрунтовано висвітлила 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 дослідженнях 
виступали колекційні зразки кабачка різного географічного походження, з 
яких 5 вихідних сортів, 25 лінії та 25 гібридів F1 загальною кількістю 55 
зразків.  

Рослинні об‘єкти, які вирощували в умовах відкритого ґрунту 
досліджували за загально прийнятими методиками дослідної справи в 
овочівництві. Визначення хімічного складу плодів кабачка проводили у фазу 
технічної стиглості в лабораторії аналітичних вимірювань ІОБ НААН. 
Визначали вміст сухої речовини; загального цукру; вітаміну С та нітратів. 
Статистичну обробку результатів досліджень проводили методами 



варіаційного аналізу. Економічну ефективність вирощування ліній кабачка 
визначали згідно методичних рекомендацій “Визначення економічної 
ефективності результатів науково-дослідних робіт в овочівництві”. 

Диференціацію та систематизацію лінійних і гібридних зразків 
проводили за мінливістю наступних кількісних ознак: “Загальна і товарна 
урожайність”, “Загальна продуктивність однієї рослини”, “Середня маса 
товарного плоду”. Окрім цього, у плодах, що знаходилися у фазі технічної 
стиглості визначали вміст наступних хімічних компонентів: суха речовина, 
загальний цукор, вітамін С та нітрати. Поділяночний облік врожаю 
здійснювали через день три рази на тиждень. Визначали середній розмір і масу 
стандартних плодів. Насінники знімали 2–3 рази по мірі їх дозрівання. Насіння 
виділяли вручну. 

У третьому розділі надаються результати генетичного аналізу кабачка 
різного географічного походження на присутність гена стійкості до вірусу 
жовтої мозаїки кабачка. За результатами трьохрічних спостережень найвищим 
рівнем стійкості відзначилися три лінійні генотипи – ЛК 17-7, ВЛ-90 та ВЛ-91 

(9 балів). До стійких форм на рівні 7 балів слід віднести три лінійні генотипи 
– ЛК 17-11, ЛК 17-42 та ВЛ-92. Найбільша кількість лінійних генотипів, 
загальною кількістю 12 зразків, продемонстрували середню стійкість до 
ураження вірусом (5 балів за класифікаційною шкалою). До цієї групи зразків 
належить сорт-стандарт української селекції Чаклун. Середньо стійкими 
виявилися наступні лінії – ЛК 17-1, ЛК 17-2, ЛК 17-8, ЛК 17-10, ЛК 17-44, ЛК 
17-45, ЛК 17-47, ЛК 17-49, ЛК 17-50, NGB 556.1, Zelena, РВЛ-19. Найбільш 
сприйнятливими до ураження вірусом виявилися 4 лінії – ЛК 17-4, ЛК 17-5, 

Waitham Butternut та Vedi.  
За стабільністю прояву ознаки стійкості на штучне ураження серед 

високо стійких генотипів лідерство належить гібриду Mikinos F1. До групи 
стійких генотипів слід віднести п’ять зразків – Celeste F1, SV 1118 YG F1, 

Defender F1, Firenze F1 і Eight Ball F1. До стабільно середньо стійких форм 
кабачка за даними трьохрічних досліджень слід віднести чотири зразки – 

Parador F1, Paycheck F1, Ambassador F1 і Alfresco F1. 

Cеред гібридних зразків, які за ступенем стійкості до штучного 
ураження вірусом жовтої мозаїки мали рівні стійкості на рівні балів 7 і 9 мало 
місце значне варіювання показника розвитку ступеню хвороби. Найменше 
значення коефіцієнту варіації належить гібриду Paycheck F1 (V = 5,96 %), який 
за проявом стійкості до вірусу належить до середньо стійких. 

Біоінформаційні методи дозволили визначити ступінь гомології гена 
еукаріотичного транскрипційного фактору eIF4E та рівень генетичної 
дивергенції у різних видів та родів рослин, споріднених до кабачка. Доведено 
генетичну близькість видів Cucurbita moschata і Cucurbita maxima, а також 
Momordica charantia, Citrullus lanatus, Cucumis sativus, Cucumis zeyherii і 
Cucumis melo до виду Cucurbita pepo. 

У четвертому розділі проведено дослідження генетичного 
поліморфізму зразків кабачка (Cucurbita pepo L.) методом ISSR аналізу. 

Молекулярно-генетичний аналіз зразків кабачка дозволив ідентифікувати 129 



ISSR-локусів, серед яких 109 були поліморфними (84,5 %). Рівень 
поліморфізму дослідних зразків кабачка варіював від 62,5 % (праймер UBC 
810) до 100 % (праймери UBC 2, UBC 3 і UBC 846). Рівень поліморфізму 
зразків при використанні обраних у дослідженні праймерів склав 84,5 %. 

За результатами розрахунку генетичних відстаней Неі, Лі встановлено 
незначну генетичну дивергенцію між колекційними зразками Cucurbita pepo 

L. Найбільш генетично близькими виявилися гібриди Patriot F1 (Англія) і 
Ambassador F1 (Англія), генетична відстань між якими становила 0,0005. 
Максимальною генетичною дивергенцією характеризувалися сорт Trombocino 
(Італія) і гібрид 7006 F1 (США), Dij = 0,0092. Слід зазначити, що сорт 
Trombocino був найбільш генетично віддаленим відносно усіх колекційних 
зразків, показник Dij у нього в середньому становив 0,0072, тоді як генетичні 
відстані між іншими зразками не перевищували 0,0060. Отримані результати 
можуть свідчити про значну генетичну подібність досліджуваних сортів і 
гібридів кабачка. 

У п’ятому розділі надано результати досліджень лінійних зразків 
кабачка на стабільність прояву кількісних ознак та фенофаз розвитку рослин в 
агрокліматичних умовах східного Лісостепу України. Згідно результатів 
амплітуда варіювання “Am” ознаки “Загальна урожайність” за усередненими 
трьохрічними даними становила 48,57 т/га. Найкращим рівнем її прояву 
відзначився зразок ВЛ-90 (К-1986) – 65,16 т/га, який статистично достовірно 
перевищив сорт-стандарт Чаклун (К-1768) (52,18 т/га) за даним показником на 
24,88 %. За усередненими трьохрічними даними розмах варіювання даної 
ознаки для усієї вибірки лінійних зразків становив 16,59–65,16 т/га. Високим 
рівнем її прояву, також, відзначився зразок ВЛ-92 (К-2005) – 61,73 т/га. 

Встановлено, що за товарною урожайністю кращою була лінія, ВЛ-90 

(Xmed = 60,50 т/га), яка статистично достовірно на 32,82 % перевищив за даним 
показником сорт-стандарт Чаклун. 

Згідно програми досліджень було проведено біохімічний аналіз лінійних 
зразків кабачка на вміст біологічно-цінних компонентів у плодах у фазі 
технічної стиглості. Встановлено, що розмах варіювання ознаки “Вміст сухої 
речовини” для усієї вибірки зразків був в межах 3,04–4,71 %. У сорту 
стандарту Чаклун даний показник становив 4,01 %. 

Підтверджено можливість відбору для селекційного процесу потенційно 
стійких генотипів кабачка до вірусу жовтої мозаїки за кореляційними 
зв’язками по відношенню до прояву інших хвороб, які мали місце у польових 
умовах. Найвищий рівень кореляційного зв’язку (-0,59 < rp < 1,0) 

простежується у випадку порівняння ступеня розвитку борошнистої роси та 
симптомів ураження вірусом жовтої мозаїки (17 статистично підтверджених 
значень коефіцієнту парної кореляції або 80,95 %). 

У шостому розділі вивчено адаптивний потенціал гібридних зразків 
кабачка різного географічного походження за комплексом цінних кількісних 
ознак для селекції. Згідно результатів, амплітуда варіювання  ознаки “Загальна 
урожайність” за усередненими трьохрічними даними вивчення гібридних 
зразків становила 52,84 т/га. Розмах варіювання даної ознаки становив 26,20–



79,05 т/га. У гібриду-стандарту Атілла F1 (К-2114) показник загальної 
урожайності дорівнював 55,80 т/га. 

Встановлено, що у гібриду-стандарту Атілла F1 показник товарної 
урожайності дорівнював 48,32 т/га. Статистично достовірно цей показник 
перевищили три гібриди – Paychek F1, Mikinos F1 та Alexander F1 на 32,97–47,9. 

Кращу товарну урожайність мав гібрид Paychek F1 (Xmed = 71,50 т/га). 
Встановлено, що найвищий рівень прояву ознаки “Середня маса 

товарного плоду” належить 2 гібридним зразкам – Alfresco F1 і Defender F1 

(Xmed = 0,70 кг) проти 0,48 кг у гібриду-станадрту Атілла F1. 

Встановлено, що найвищий рівень прояву ознаки “Вмістом сухої 
речовини” серед гібридних зразків належить гібриду-стандарту Атілла F1  

(Xmed = 5,18 %). 

Виділено 13 зразків, у яких був більш подовжений період плодоношення 
майже на 1–12 діб порівняно зі стандартом. Найбільша тривалість цього 
періоду була у гібрида Mikinos F1 (63 доби). 

У сьомому розділі описано науково-практичний вихід досліджень зі 
створення лінійного матеріалу для адаптивної селекції кабачка. У результаті 
проведеної селекційної роботи у 2018 році створено і передано до 
Національного центру генетичних ресурсів рослин України 6 ліній кабачка 
іноземного походження, які мають ряд суттєвих переваг над сортом 
стандартом Чаклун.  

За показниками економічної ефективності і рентабельності вирощування 
виділилися 2 лінії кабачка, ВЛ-90 і ВЛ-92, які, у порівнянні із сортом стандартом 
Чаклун, мали наступні показники рентабельності –  83,91 % для лінії ВЛ-90 і 
68,50 % для лінії ВЛ-92 та показники економічної ефективності – 47,41 тис. 
грн./га для лінії ВЛ-90 і 27,40 тис. грн./га для лінії ВЛ-92. 

 

Оцінюючи позитивно дисертаційну роботу Ланкастер Ю.М., необхідно, 
на нашу думку, звернути увагу здобувача на окремі недоліки. 

1. В матеріалах та методиці необхідно було надати більш детальніше 
характеристику вірусу, розкрити, що таке віріони (стор. 55). 

2. Стор. 90 «тиква» - правильно гарбуз. 
3. Відчувається, що популяція вірусу не досліджена і молекулярно-

генетичний аналіз Ви проводили не враховуючи історію флора = ген 
на ген = флора. 

4. В характеристиці поліморфізму у Вас майже відсутні посилання на 
літературні джерела (стор. 94). 

5. Чому у лабораторних дослідах була обрана саме методика механічного 
щеплення векторів вірусу жовтої мозаїки кабачка, яка передбачає 
розтирання інфекційної плазмідної ДНК і її подальше використання для 
штучного зараження нативних тканин рослин кабачка? Які ця методика 
має переваги над іншими аналогічними методиками? 

6.  У розділі 3 дисертаційної роботи (стор. 104) стверджується, що ген 
еукаріотичного транскрипційного фактору eIF4E кабачків може мати 
мутації. Чи забезпечують розроблені праймери виявлення даних 



мутацій, тобто чи забезпечують вони ідентифікацію відповідних 
мутаційних нуклеотидних змін?  

7. Наскільки розповсюджений вірус жовтої мозаїки кабачка в Україні? Чи 
може розроблена методика генетичної ідентифікації генотипів-носіїв 
гена стійкості до вірусу жовтої мозаїки використовуватися як базова для 
широкого запровадження у селекції і насінництві кабачка в Україні? 

8. У проведених дослідженнях було підтверджено можливість добору 
потенційно стійких ліній і гібридів F1 кабачка до вірусу жовтої мозаїки 
за кореляційними зв’язками по відношенню до прояву інших хвороб, 
які мали місце у польових умовах. Особливо це стосується симптомів 
ураження вірусом жовтої мозаїки у лабораторних умовах та ступеня 
розвитку борошнистої роси у польових умовах лінійних зразків кабачка 
(-0,59 < rp < 1,0). Чи можна пояснити на генетичному рівні, чому має 
місце такий високий рівень кореляційного зв’язку?  

9. Як змінювався фенотиповий прояв ознак “Загальна урожайність” і 
“Товарна урожайність” протягом наступного покоління у лінійних 
зразків за означений період польових досліджень. Чи спостерігалася 
тенденція до збільшення рівня товарної урожайності у ліній іноземного 
походження?  

10. Як, на Вашу думку, можна використати дослідження з адаптивного 
потенціалу гібридних зразків кабачка в разі їх використання як джерел 
цінних ознак для подальшої селекційної роботи? Чи збережеться їх 
висока адаптивність у поколіннях F2, F3 та у більш пізніх поколіннях?  

11. Яка, за даними маркетологічних досліджень, сучасна модель сорту чи-

то гібриду F1 кабачка? Чи є у дослідженій колекції сортів і гібридів F1 

іноземного походження зразки, які найбільш адекватно відповідають 
даній моделі? 

12.  При господарській характеристиці перспективних ліній переданих 
до національного центру (6 ліній) стор. 198 Вами не було наголошено 
наявність у цих ліній генів стійкості до вірусної хвороби. 

13.  Доречно було б провести гібридологічний аналіз розщеплення F2 і 
встановити наявність генів стійких до віріонів популяції вірусу 
жовтої мозаїки кабачка.  
 

Проте, відмічені недоліки не є принциповими і суттєво не знижують 
загальної позитивної оцінки опонованої роботи. Отже, дисертація Ю.М. 
Ланкастер є завершеною науковою працею, в якій викладено нові науково 
обґрунтовані результати зі створення нового вихідного матеріалу для селекції 
кабачка (Cucurbita pepo L.) з високим адаптивним потенціалом за комплексом 
господарсько-цінних ознак та стійкістю до біотичного фактору середовища 
для вирощування – вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV).  

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 МОН  



України, які висувають до дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії, а її автор - Ланкастер Юлія Миколаївна - заслуговує присудження 
наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 - Агрономія. 

  

   

     

Офіційний опонент, 
завідувач кафедри селекції насінництва та генетики," 
Полтавського державного аграрного університе 
доктор сільськогосподарських наук, професор Ж Тищенко


