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Жнива - 2015
Цього року збиральну кампанію на

полях та дослідних ділянках інституту
розпочато 4 липня з обмолоту озимого
ячменю нових середньостиглих сортів
Атлант Миронівський та Паладін
Миронівський, що в Держреєстрі України
з 2014 р. З 6 липня збирання озимого

ячменю розпочато в дослідному
господарстві  "Еліта" МІП (сорти
Тутанхамон,  Жерар,  Атлант
Миронівський), за два дні - у ДП ДГ
Носівської СДС (сорт Достойний).

13 липня на селекційних полях
інституту розпочато збирання озимої
пшениці. На площі 6 га було зібрано новий
ранньостиглий сорт Світанок
Миронівський (у Держреєстрі з 2014 р.).
Станом на 16 липня вже зібрано озимих
зернових на полях інституту на площі 30
га, у ДП ДГ "Еліта" - 48 га. У ДП ДГ
"Носівка" крім озимого ячменю (3 га) вже
зібрано 30 га озимого ріпаку, а на дослідній
станції - 2,3 га гороху. Намолоти показують
добрий урожай зернових цього року.

Нові миронівські шедеври
Душевно,  професійно і якісно

організували Всеукраїнський день поля
працівники Миронівського інституту
пшениці імені В.М . Ремесла (МІП).
Здається , і сам Бог благословив
селекціонерів на цей захід, пославши не
спекотну але напрочуд сонячну погоду.

При в'їзді до села Центрального
відчувалось: тут чекають на гостей. Тож
аграрії могли пригоститися чашкою
гарячої кави або чаю, оглянути рекламну
продукцію компаній, що співпрацюють з
науковою установою,  та виставку
сільськогосподарської техніки, і відвідати
музей інституту. Цього дня екскурсію
музеєм проводила невістка Василя
Миколайовича - Марія Ремесло.

Прекрасним настроєм і енергією
надихнули учасників Дня поля й аматори
місцевого фольклорного ансамблю із
символічною назвою "Золота нива".
Декого з присутніх навіть у танку
закружляли! Кількахвилинне дійство
налаштувало всіх на душевний лад, немов
подружило одного з одним.  Тому й
урочисті вітання високопосадовців
сприймалися невимушено і серйозно. А
говорилось про речі непрості.

Так, Михайло Бащенко, віце-президент
НААН,  нагадав,  що за столітній період
діяльності МІП селекціонери презентували
світові 276 сортів 19 сільгоспкультур!
Українку 0246 і Миронівську 808 чудово
знають у багатьох країнах, за часів СРСР
миронівськими сортами засівали 10%
посівів зернових, і вони давали державі
річний прибуток у 1 млрд. 600 млн. кар-
бованців. "Про визнання досягнень селек-

ціонерів Інституту говорить і той факт, що
зерно Миронівської 808 та ще декількох
миронівських сортів закладено на вічне
зберігання в Банк сортів рослин на
території архіпелагу Шпіцберген, -
наголосив М.Бащенко. - І ми, науковці та
аграрії, повинні прагнути того, щоб
пшениця та інші культури миронівської
селекції колосились на полях України".

Цікаву новину повідомив присутнім
Анатолій Даниленко, ректор
Білоцерківського НАУ: "Ми домовились з
директором Інституту і вже підписали
угоду: спільними зусиллями
відбиратимемо талановиту молодь з
університету й готуватимемо майбутніх
науковців і селекціонерів. Ми мусимо
зрозуміти,  що такі наукові установи,  як
Миронівський інститут, можна на пальцях
перелічити, а українська пшениця - це
валюта для держави , це наша
самостійність. І час уже "злізти з
закордонної голки", а брати свої ,
українські ,  сорти.  Тим паче гарні ,
високоврожайні пшениці у нас є - це сорти
Василя Ремесла та сьогоднішній сортимент
Миронівського інституту пшениці".

Насправді ,  того дня в селі
Центральному були керівники
агрогосподарств, яких переконувати не
має потреби.  Вони багато років
співпрацюють з МІП і висівають на свої
полях озимі та ярі пшениці миронівської
селекції. Леонід Центило, директор ТОВ
Агрофірма "Колос" (с. Пустоварівка на
Київщині), кандидат наук - один із них.
"Завдяки тому, що ми вирощуємо саме
сорти пшениць Інституту, ми маємоПатріот України

За активну участь у підтримці бійців
АТО президент НААН Ярослав Гадзало
та директор Миронівського інституту
пшениці Олександр Демидов нагороджені
медалями "Патріот України", які урочисто
вручив відомий громадський діяч,
народний депутат України, голова Спілки
офіцерів України віце-адмірал Б.Б. Кожин.
Він наголосив на важливості наукових
досягнень у розвитку нашої держави,
особливо у нинішні нелегкі часи,  і
підкреслив, що саме національна наука дає
підстави вважати, що ми подолаємо будь-
які труднощі і обов'язково переможемо.
Він побажав українським науковцям
успіхів у творчій праці задля національної
єдності народу та процвітання
Батьківщини.
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щороку і сталі врожаї, і нормальну
економіку господарства, - підкреслив Л.
Центило. - Сьогодні, а це перевірено
практичним досвідом в усіх областях
України, сорти МІП дають стабільно
високі результати, бо вони дуже
пластичні".

На демонстраційному полігоні нам
нарешті вдалося поспілкуватись з
директором інституту Олександром
Демидовим. "Для результативної роботи
нам потрібно знати: які сорти цікавлять
виробника, - підкреслив Олександр
Анатолійович. - І, звісно, пропонувати
йому технологію вирощування. Крім того,
потрібно наводити лад з вітчизняною
сортовипробувальною службою. Не
може так бути, що до Держреєстру
заноситься до 70% сортів іноземної
селекції, а про вітчизняні забувають. Ще
одна проблема, яка вимагає негайного
вирішення - маркетинг. Ми якомога
швидше повинні навчитись пропонувати
свою продукцію на ринку, активно її
просувати до споживача. Для цього ми і
проводимо сьогоднішній День поля, а
також плануємо провести ще ряд цікавих
заходів - семінарів, круглих столів, брати
участь у різних аграрних виставках, у тому
числі за кордоном. І неодмінно проведемо
ще один День поля, але восени. Також
плануємо підписати ряд угод з
іноземними компаніями щодо
випробування наших сортів. Мета
сьогоднішнього зібрання - донести до
аграріїв, що сорти пшениці селекції
нашого Інституту за умов дотримання
технології можуть давати щонайменше 100
ц/га .  Своїм показом ми реально
доводимо: така культура, як пшениця,
може бути однією з найпривабливіших
бізнес-культур. Отже, є шанс відродити
славу пшениць миронівської селекції".

Про рівень організованого заходу
говорить і той факт, що підтримати МІП
та його нового керівника приїхали Герої
України Юрій Карасик (генеральний
директор ТОВ "Агро-Холдинг МС",
Київщина) і Віра Найдьонова (директор
ДП ДГ "Асканійське", Херсонщина), а
також інші керівники, добре відомі в
аграрних колах. Наприклад, Олександр
Шевченко (директор Департаменту
агропромислового розвитку Київської
ОДА), Віктор Слаута (колишній аграрний
міністр і віце-прем'єр-міністр з питань
АПК), Юрій Литвин (народний депутат
України 6-го скликання) та інші.

"Поле, ой моє поле" - звучали у
півсвідомості слова народної пісні.
Аграрії з цікавістю оглядали святу-святих
Миронівського інституту - селекційні
ділянки сортів озимої та ярої пшениці,
обережно торкаючись пшеничного
колосся і фотографуючись на згадку. Не
гайте часу і ви,  приїздіть до села
Центрального! На вас тут завжди чекає
не лише гостинний прийом, а й диво дивне
- селекційні шедеври, визнані світом.

Наталія Люпин, "Аграрний
тиждень.Україна"

23 червня до села Дослідне, що у
Носівському районі на Чернігівщині,
з'їхалось близько 80 учасників Дня поля
Носівської станції ,  серед яких
представники обласних та районних
керівних установ, керівники та спеціалісти
зерновиробничих агропідприємств,
фермери з різних районів Чернігівської та
Сумської областей. Сорти пшениці та
ячменю селекції МІП презентували

завідувачі селекційних підрозділів В.М.
Гудзенко, О.В. Гуменюк та С.О. Хоменко.
Миронівські науковці вигідно вирізнялись
серед інших учасників заходу яскравою
фірмовою формою у державних кольорах
з логотипом інституту. Заступник
директора з наукової роботи, завідувач
лабораторії селекції ячменю В.М .
Гудзенко розповів на пленарному
засіданні про напрями селекційної роботи
колективу миронівських науковців.

Гості Дня поля із задоволенням
дегустували кашу з голозерного ячменю
сорту Козацький , виведеного
носівськими селекціонерами. Усім дуже
сподобались приготовані три різних види
каші: "Здоров'я" з м'ясною підливою,
"Гладіатор" зі шкварками, а на десерт -
каша солодка  "Святкова" з маком ,
родзинками і цукатами, приправлена
медом. На згадку гостям подарували по
мішечку такої крупи з цільного зерна
ячменю.

Ознайомившись на демонстра-
ційному полігоні з новими сортами
озимої та ярої пшениці, озимого та ярого
ячменю, вівса, овочевих культур тощо,
учасники також  оглянули поля
державного підприємства "Дослідне
господарство Носівської селекційно-
дослідної станції Миронівського інституту
пшениці імені В.М. Ремесла НААН", яке
вирощує 52 сорти 18 культур. Відмічено
ретельний порядок на складах установи і
готовність до прийому нового врожаю.

Учасники Дня поля переконались у
перевагах представлених сортів селекції
МІП і Носівської станції та доброму стані
полів станції і дослідного господарства, а
це сприяє пропаганді досягнень установи
серед агропідприємств у галузі
зерновиробництва.

С.О. Хоменко, завідувач
лабораторії селекції ярої пшениці

Приборкати
європейський

ринок
Кілька років тому Україна стала

членом ОECD - організації, що об'єднує ті
держави, які прагнуть торгувати насінням
сільгоспкультур за європейськими
вимогами і стандартами. Сьогодні
насіннєвим матеріалом на європейському
ринку торгує лише кілька українських
наукових установ і спеціалізованих
господарств. Повернути собі таке право
хоче й відомий в Україні і за її межами
Миронівський інститут пшениці імені
В.М. Ремесла (МІП).

На запрошення директора інституту
Олександра Демидова до офісу МІП (с.
Центральне, що на Київщині) приїхали
представники угорської насіннєвої
компанії ТОВ "Хунгаросід" - виконавчий
директор Габор Мароші, комерційний
директор Жолт Чакань і начальник відділу
сортовипробувань Сильвія Гоор.

О. Демидов, Г. Мароші, Ж. Чакань,
С. Гоор та О. Гуменюк.
Оглядаючи селекційний полігон

інституту, угорці поставили українським
вченим чимало професійних запитань. І
були рішучі в бажанні вже цієї осені
отримати перші пробні партії насіння
згадуваних культур для сорто-
випробування в різних природно-
кліматичних зонах Угорщини. "Випро-
бування триватиме 3 роки поспіль, - сказав
Габор Мароші ,  спілкуючись з
науковцями. - Якщо кожного року
миронівські сорти покажуть гарний
результат, ми зможемо внести їх до
Державного реєстру сортів рослин
Угорщини. А це означає, що тоді сорти
пшениць та інших культур вашого
інституту зможуть потрапити на
європейський ринок. І в цій роботі ми
готові бути для вас щось на зразок
криголаму".

Як пояснив далі директор
Миронівського інституту пшениці імені
В.М. Ремесла Олександр Демидов, уже
найближчим часом буде укладена
відповідна угода і перші кілограми
насіннєвого матеріалу з миронівського
селекційного полігону розпочнуть свою
зернову історію приборкання
європейського ринку.

Носівка зустрічає
гостей
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Демонстрація та оцінка досягнень
Насиченими на події видалися червень та початок липня,

адже у ці місяці проводяться Дні поля в науково-дослідних
установах та агропідприємствах різного рівня. День поля, свого
роду ярмарок сортів та пропозицій, - один з традиційних
щорічних заходів, що мають на меті пропаганду досягнень
вітчизняної селекції серед агропідприємств у галузі
зерновиробництва, обмін досвідом та попередні домовленості
на використання у виробництві нових районованих сортів
польових культур. Це свого роду підбиття підсумків роботи за
рік та демонстрація і оцінка досягнень.

Крім Днів поля, що пройшли 19 червня в Миронівському
інституті пшениці та 23 червня на Носівській селекційно-дослідній
станції МІП, у яких взяли участь близько 300 чоловік, миронівські
науковці, у свою чергу, побували також на багатьох подібних
заходах у різних регіонах країни, де виступали з доповідями та
представляли сорти миронівської селекції на демонстраційних
полігонах. І всюди миронівських науковців упізнавали по
блакитній формі з логотипом інституту, їх охоче фотографували
кореспонденти для своїх видань.

19 червня В.В. Кириленко, провідний науковий співробітник
лабораторії селекції озимої пшениці ,  кандидат
сільськогосподарських наук, М.В. Федоренко, науковий
співробітник лабораторії селекції ярої пшениці та О.Л. Семида,
молодший науковий співробітник лабораторії селекції ячменю,
взяли участь у науково-практичному семінарі на базі ТОВ
"Золотий колос" (м. Миколаїв), присвяченому досягненням
вітчизняної селекції польових культур, де презентували
миронівські сорти селекції МІП та Носівської СДС, зокрема сорти
пшениці озимої Ювіляр миронівський, Мирлєна, Оберіг
Миронівський, Волошкова та ярої - Струна миронівська, Елегія
миронівська, Панянка, Жізель, Ізольда, ячменю озимого
Тутанхамон, Жерар, Сейм та ярого - Юкатан, Псьол, Хадар,
Триполь,  а також вівса, тритикале, крім того досі актуальний
старий сорт проса Миронівське 51. За багаторічну співпрацю з
ТОВ "Золотий колос" Миронівський інститут пшениці був
нагороджений Грамотою.

24 червня О.А. Демидов, директор інституту, В.М. Гудзенко,
заступник директора з наукової роботи, В.С. Кочмарський,
директор ДП ДГ "Еліта",  О.В.  Гуменюк та С.О.  Хоменко,
завідувачі лабораторій селекції озимої та ярої пшениці, В.В.
Кириленко, провідний науковий співробітник лабораторії
селекції озимої пшениці, а також радники дирекцій МІП та ДП
ДГ "Еліта" Ю.Л. Жарун та В.П. Кавунець взяли участь у
Всеукраїнському Дні поля-2015, що пройшов на базі державної
наукової установи "Український науково-дослідний інститут
прогнозування та випробування техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого"
(смт Дослідницьке  Васильківського району на Київщині). Сорти
зернових культур миронівської селекції, представлені на
виставково-інноваційному полігоні НААН України (ДП ДГ
"Саливонківське"), показують високу продуктивність, закладену
у ці культури миронівськими селекціонерами. В.В. Кириленко
взяла участь у обговоренні майстер-класу "Випробування нових
сортів та гібридів сільськогосподарських культур".

25 червня директор інституту О.А. Демидов взяв участь у
роботі  обласного семінару з підготовки до збирання ранніх
зернових культур, що відбувся на базі опорного господарства
Миронівського інституту пшениці у Дніпропетровській області
ТОВ "Світлана" (смт Магдалинівка), де розташований
демонстраційний полігон МІП.

Завідувач відділу насінництва та агротехнологій кандидат
сільськогосподарських наук А.А. Сіроштан та молодший

науковий співробітник лабораторії селекції ячменю О.Л. Семида
представляли миронівські сорти (17 сортів пшениці м'якої озимої,
7 сортів пшениці м'якої ярої і 4 сорти пшениці твердої ярої та 11
сортів ячменю озимого і ярого селекції МІП, а також сорти вівса
та ярого ячменю Носівської СДС МІП) учасникам Дня поля, що
відбувся 25 червня на Кіровоградській державній
сільськогосподарській дослідній станції (село Созонівка
Кіровоградського району Кіровоградської області).

26 червня на базі ТОВ "Оболонь-агро" в Агроцентрі
"Сингента-Оболонь" (смт Чемерівці на Хмельниччині) відбувся
День поля, у якому взяли участь В.М. Гудзенко та О.В. Гуменюк.
Результатом ділових зустрічей стала домовленість про
збільшення сортименту зернових культур селекції МІП на
демонстраційних полігонах ТОВ "Оболонь-агро" та проведення
спільних досліджень щодо створення вітчизняних пивоварних
сортів ячменю.

30 червня А.А. Сіроштан, О.В. Гуменюк та В.П. Кавунець
побували на Дні поля-семінарі в опорному господарстві МІП у
Київській області ТОВ "Агрофірма "Колос"" (с. Пустоварівка
Сквирського району), яке очолює член ученої ради МІП
кандидат сільськогосподарських наук Л.В. Центило. На полігоні
господарства демонструються сорти пшениці озимої
миронівської селекції Миронівська 65, Волошкова, Легенда
миронівська, Фаворитка, Подолянка та ін.

Миронівські науковці на чолі з директором інституту О.А.
Демидовим на Всеукраїнському Дні поля-2015 (ДНУ
УкрНДІПВТТ)

В.М. Гудзенко та О.В. Гуменюк на території ТОВ "Оболонь-
агро"
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Вітаємо ювілярів!
5 липня Петро Михайлович Хоменко (ДПДГ "Еліта")
7 липня Людмила Володимирівна Іванцова (МІП)

Петро Іванович Булгаков
         (ДПДГ "Еліта")

15 липня Світлана Миколаївна Онопа
         (ДПДГ "Еліта")

19 липня Сергій Павлович Сташевський
         (ДПДГ "Еліта")

21 липня Руслан Іванович Братанич
         (ДПДГ "Еліта")

25 липня Наталія Сергіївна Дубовик (МІП)

Майбутні науковці
Усе своє свідоме життя я живу в селі Центральному і з

раннього дитинства знаю про Миронівський інститут пшениці
та легендарного академіка Василя Миколайовича Ремесла.
Щороку в рамках Всеукраїнського фестивалю науки учні
Центральненської школи відвідують лабораторії та відділи
інституту. У травні миронівські науковці запросили нас на
екскурсію, яку провела Ганна Дмитрівна Волощук, учений
секретар інституту. У відділі біотехнології селекційного процесу
ми послухали цікаву розповідь завідувача відділу Сергія
Івановича Волощука про дослідження у цій галузі науки,
побачили обладнання, яке використовують для аналізів.
Особливо вразив нас невеличкий чіп, що складається з десяти
комірок, а у кожній з них можна визначити  90 тисяч генів пшениці.
Спеціальний прилад може зчитувати цю інформацію.

Побачили, як у кропіткому селекційному процесі вчені
досліджують і аналізують рослини майбутніх сортів пшениці та
ячменю. Відвідали ми і лабораторію якості зерна. Завідувач
лабораторії Ірина Володимирівна Правдзіва розповіла про
аналізи зерна і борошна, показала прилади, що використовують
для цих аналізів, та пригостила нас скибочками хліба з пшениці
нових сортів та селекційних ліній.

Відвідання Миронівського інституту пшениці справило на
нас незабутнє враження. Тут все особливе - і люді, які з повною
самовіддачею трудяться над створенням "золотого колоса", і
будівлі, що приховують у собі багату історію, що відображена в
експозиції музею.

Гордістю наповнювалося серце від славетних досягнень
нашого інституту, бо ж хліб з миронівської пшениці їдять майже
у всьому світі! Ми щиро бажаємо миронівським науковцям
натхнення, творчих успіхів та нових здобутків!

Учениця 10 класу Анастасія Тиха

У Всеукраїнському Дні поля "Свято українського короваю-
2015", що пройшов 2 липня на базі демонстраційного полігону
ДП ДГ "Артеміда" НААН у місті Калинівка на Вінниччині, взяли
участь  А.А. Сіроштан та В.П. Кавунець. Окрім колег та партнерів
з Вінниччини та інших областей України на заході були присутні
й представники інших держав, зокрема Румунії та Молдови.

3 липня науковці лабораторії селекції озимої пшениці В.В.
Кириленко та Б.В. Близнюк взяли участь у Всеукраїнській
науково-практичній конференції "Наукове забезпечення
інноваційного розвитку агропромислового комплексу
Хмельниччини" (с. Самчики). В.В. Кириленко презентувала
учасникам заходу нові миронівські сорти озимої пшениці, що
демонструвались на полігоні, та виступила з доповіддю на
пленарній частині.

У Дні поля, що відбувся  9 липня на базі Полтавської державної
сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова
Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН
України та Державного підприємства "Дослідне господарство
"Степне" ПДСГДС ім. М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН", взяли
участь керівники департаменту агропромислового розвитку
Полтавської ОДА та понад 60 сільгоспвиробників різних форм
господарювання та науковців, серед них і співробітники
Миронівського інституту пшениці В.В. Кириленко, Б.В. Близнюк,
М.В. Федоренко та Д.Ю. Дубовик. Вони представили учасникам
заходу сорти пшениці озимої та ярої, ячменю озимого та ярого,
тритикале ярого селекції Миронівського інституту пшениці та
Носівської селекційно-дослідної станції МІП. Сільгоспвиробники
висловили зацікавленість у придбанні насіння зернових культур
миронівської селекції.

16 липня  на демонстраційному полігоні Корсунь-
Шевченківського району Черкаської області відбувся День поля
ТОВ НВФ "Урожай". Сорти ярих культур миронівської селекції
і Носівської станції представляли С.О. Хоменко, А.А.Сіроштан
та Б.В. Близнюк

Варто відмітити, що миронівські сорти, якими в Україні
засіяно близько 1,5 млн. га, посідають гідне місце серед сортів
інших селекційних установ. Такі заходи, як Дні поля, де науковці
і зерновиробничники ознайомлюються з новими сортами та
обмінюються досвідом і пропозиціями, мають велике значення
для розвитку не тільки аграрної науки, а й аграрної галузі в
цілому. Г.  Кузьмінська

 Фото Б. Перехрестенка

Л.В. Центило, В.П. Кавунець, А.А. Сіроштан,
М.М. Паламарчук (головний економіст агрофірми "Колос")
та О.В. Гуменюк


