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Нарада 
з головою КОДА 

 

 
Днями на базі інституту відбулась 

робоча нарада під головуванням голо-
ви Київської обласної державної адмі-
ністрації Володимира Шандри і дирек-
тора департаменту агропромислового 
розвитку КОДА Олександра Шевченка, 
у якій взяли участь керівники Миро-
нівського району, директори сільгосп-
підприємств і фермери, голови місце-
вих сільських рад та науковці. 

Директор МІП О.Демидов предста-
вив основні досягнення інституту і 
плани на майбутнє. Успішна реалізація 
миронівського насіння (утричі більша 
порівняно з минулими роками) є запо-
рукою розширення посівних площ під 
миронівськими сортами в наступні ро-
ки. Нині на кожну гривню бюджетного 
фінансування інститут отримав 1,24 
грн., що також більше порівняно з ми-
нулим роком (0,55 грн.).  

Голова КОДА окреслив суспільно-
політичну ситуацію в області та наго-
лосив, що агросектору варто переоріє-
нтовуватись на розвиток переробної 
галузі, це забезпечить нові робочі міс-
ця і стабільну заробітну плату. Обласні 
керівники відповіли на ряд запитань 
учасників наради щодо розвитку соціа-
льної сфери області і району, а також 
пояснили суть децентралізації, яку за-
проваджує уряд.  

Начальник управління АПР Миро-
нівського району В. Нікіфоров заявив, 
що непогані врожаї ранніх зернових, 
зокрема озимої пшениці, цього посуш-
ливого року свідчать про високий ада-
птивний потенціал вітчизняних сортів, 
у тому числі й миронівських. 

Щодо діяльності Миронівського ін-
ституту пшениці, то В. Шандра запев-
нив: такі фундаментальні дослідження, 
як селекція, будуть і надалі підтриму-
ватись на державному рівні. А незаба-
ром інститут розширить мережу дослі-
дних господарств у Дніпропетровській, 
Волинській і Сумській областях.  

Цього року Миронівським інститу-
том реалізовано насіння озимої пше-
ниці на понад 1400 тис. грн., що втричі 
більше, ніж у попередні роки. Це є за-
порукою розширення посівних площ 
під миронівськими сортами в наступні 
виробничі сезони.  

Найбільшою популярністю корис-
туються сорти пшениці озимої Мирлє-
на, Світанок миронівський, Оберіг ми-
ронівський, Легенда миронівська, Ми-
ронівська 65, Ювіляр миронівський та 
ін., ячменю озимого Паладін Миронів-
ський, Атлант Миронівський, Жерар, 
Тутанхамон, Сейм. Повністю реалізо-
ване насіння тритикале озимого Амур і 
Обрій миронівський.  

Варто відмітити високу зацікавле-
ність господарств насінням розсадни-
ків розмноження озимої пшениці та 
ячменю. З підприємствами, яким реалі-
зовано розсадники розмноження, під-
писано угоди про співробітництво, що 
передбачають взаємовигідні умови ве-
дення насінництва та науковий супро-
від по вирощуванню сортів, а також 
реалізацію насіння та закладання де-
монстраційних полігонів.  

Ареал розповсюдження сортів ми-
ронівської селекції сягає від Закарпаття 
до Сумської, Харківської та Донецької  
областей на сході і від Чернігівської до 
Миколаївської на півдні України. 

Інститут співпрацює з різними за 
напрямами та величиною агроформу-
ваннями, серед яких великі агрохолди-
нги ТОВ «Агрохолдинг МС» (генера-
льний директор Герой України Ю. Ка-
расик), ПрАТ «Екопрод» (генеральний 
директор І. Мельник), ТОВ «Агро-
Дім», ПАТ «Агрохімхолдинг», ТОВ 
«Баришівська зернова компанія» та ін., 
елітні насінницькі господарства ТОВ 
«Агрофірма «Колос» (директор Л. 
Центило), ТОВ ЕНАФ «Мрія» (дирек-
тор Я. Андрусенко), ПОСП «Дніпро» 
(директор А. Во-
рона) та ін., 
установи системи 
НААН – Кірово-
градська ДСГДС, 
Інститут сіль-
ського господар-
ства Північного 
Сходу НААН, ДП 
ДГ «Дніпро» та 
ін., а також се-
лянсько-фермер-
ські господарства 
«Т.В.К», «Соняч-
не», «Ґрунтозна-
вець» та ін.  

«Отримані ре-
зультати – зако-
номірний підсумок наполегливої праці 
селекціонерів і нової маркетингової 
політики у цьому році, – наголошує 
директор МІП доктор сільськогоспо-
дарських наук Олександр Демидов. – 

Зокрема, з початку року було проведе-
но «круглий стіл» з питань селекції і 
насінництва пшениці та з керівниками 
опорних господарств інституту. На ви-
сокому рівні відбувся Всеукраїнський 
день поля. Фахівці інституту беруть 
активну участь у виставках і нарадах 
різного рівня. Відкрито інтерактивний 
сайт інституту, випущено сучасного 
рівня каталог миронівських сортів та 
іншу рекламну продукцію».  

Особливо важливе маркетингове 
питання – демонстраційні полігони уз-
довж магістральних шляхів для озна-
йомлення з селекційними досягнення-
ми інституту, яких (з озимих культур) 
у різних регіонах буде закладено бли-
зько 30. Заплановано нараду з вироб-
ничниками з метою визначення основ-
них напрямів у дослідженнях інституту 
виходячи з потреб сільгоспвиробників. 

Як повідомляє директор ДП ДГ 
«Еліта» В. Кочмарський, завдяки добре 
розрахованому торік плану посівних 
площ були висіяні сорти, що сьогодні 
користуються максимальним попитом. 
Зокрема, на сто відсотків реалізовано 
насіння озимої пшениці сорту Мирлє-
на. На майбутнє планується максима-
льна увага новим сортам, внесеним 
останніми роками до Держреєстру, – 
Оберіг миронівський, Світанок миро-
нівський, Легенда миронівська, а також 
сортам, що проходять ДСВ, – Берегиня 
миронівська, Горлиця миронівська, Го-
сподиня миронівська.  

Директор Носівської СДС Н. Буняк 
підкреслює, що сортами носівського 
жита засівається понад 50% площ цієї 
культури в Україні. Виходячи з цього 
на Носівській СДС лежить значна від-
повідальність за проведення насін-
ницької політики щодо цієї культури. 
Вже реалізовано понад 80% насіння 
жита. 

 

 
Директор ДП ДГ "Еліта"  
Валентин Кочмарський  та директор  
Носівської СДС Наталія Буняк 

Реалізація насіння 2015 
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Удосконалення селекції зернових  
колосових культур 

За період діяльності Миронівської 
селекційно-дослідної станції (заснова-

но 1912 р.) та Миронівського інституту 

пшениці імені В.М. Ремесла НААН 

(1968 р.) тут створено і передано на 

сортовипробування 285 сортів дев'ят-

надцяти сільгоспкультур, серед яких 

шедеври світової селекції – сорти пше-

ниці озимої  Українка 0246 та Миро-

нівська 808. У 70–80-х рр. минулого 

століття посівні площі миронівської 
пшениці займали у світі більше 12 млн. 

га. На 2015 р. до Держреєстру України 

внесено 77 сортів зернових колосових 

культур миронівської селекції, що зай-

мають в країні близько 1,5 млн. га. 

Державне випробування проходить 21 

миронівський сорт, планується переда-

ти ще 18 сортів зернових з високим ге-

нетичним потенціалом продуктивності, 
підвищеною стійкістю до екстремаль-

них умов середовища та хвороб, з ви-

сокою якістю зерна. 

Головними напрямами діяльності 
Миронівського інституту пшениці є 

поглиблення теоретичних основ селек-

ції, у тому числі з використанням ме-

тодів біотехнології, дослідження імуні-
тету, фізіологічних, біохімічних і гене-

тичних засад продуктивності, морозо-, 

зимостійкості, посухостійкості та ство-

рення на цій основі нових високопро-

дуктивних, з підвищеним адаптивним 

потенціалом сортів-інновацій зернових 

колосових культур; розробка екологіч-

но безпечних насінницьких технологій 

вирощування та виробництва добазо-

вого, базового і сертифікованого на-

сіння сортів власної селекції. 
Основними складовими селекційно-

го процесу зернових колосових куль-

тур у Миронівському інституті пшени-

ці є оцінка генофонду за різними пара-

метрами; створення вихідного матеріа-

лу (внутрішньовидова, інтрогресивна 

гібридизація, хімічний та фізичний му-

тагенез, біотехнологічні та генетичні 
підходи: культура клітин, тканин та ор-

ганів, добір на селективних середови-

щах, ідентифікація генів цінних ознак); 

добір (індивідуальний, масовий, SSD) 

та оцінка селекційного матеріалу за рі-

зними параметрами (продуктивність та 

стабільність, якість зерна, стійкість до 

абіотичних та біотичних чинників, реа-

кція на елементи технології). 
Принципи одержання вихідного ма-

теріалу в МІП, як і в усьому світі, ба-

зуються на генетичному різноманітті. 
На 2015 р. колекція зернових колосо-

вих культур у МІП налічує 6244 зразки 

походженням з 55 країн світу. На осно-

ві генофонду створено новий селекцій-

ний матеріал з високими продуктивним 

та адаптивним потенціалами завдяки 

залученню до схрещувань різноманіт-

ного вихідного матеріалу – пшениці 
м’якої і твердої озимої, твердої ярої, 
продуктів віддаленої гібридизації, зок-

рема тритикале, пшенично-пирійних 

гібридів (ППГ), пшенично-житніх 

транслокацій.  

З використанням транслокації 
1АL/1RS створені сорти пшениці ярої 
Етюд і Струна миронівська, пшениці 
озимої – Смуглянка та Золотоколоса; 

транслокації 1BL/1RS – сорти пшениці 
озимої Миронівська 65, Волошкова, 

Економка, Калинова, Колос Миронів-

щини, Легенда Миронівська.  

Віддалена гібридизація є одним із 
радикальних методів зміни генотипу 

культурних рослин і поповнення їх ге-

нофонду генами стійкості до біотичних 

та абіотичних факторів навколишнього 

середовища.  

Шляхом індукованого мутагенезу, 

що значно розширює формотворчий 

процес, вдається індукувати форми 

пшениці озимої зі зміненими морфоло-

гічними ознаками, біологічними, біо-

хімічними і фізіологічними властивос-

тями, частина з яких є корисними з по-

гляду використання в подальшій селе-

кційній роботі.   
Селекція на стійкість до біотичних 

факторів (токсичні метаболіти фітопа-

тогенів) включає оцінку вихідного ма-

теріалу, створення із залученням виді-
лених джерел стійкості вихідного та 

оцінку і добір селекційного матеріалу 

на штучних інфекційних фонах  

Селекція на стійкість до абіотичних 

факторів передбачає системний підхід 

до оцінки морозо- та зимостійкості се-

лекційного матеріалу починаючи з 
ранніх гібридних поколінь, який поєд-

нує проморожування загартованого на-

кільченого насіння, насіння у пророст-

ках, рулонах з подальшою висадкою 

матеріалу в польових умовах та оцінку 

морозостійкості в поліетиленових ста-

канчиках, висівних ящиках, а також ді-
агностику морфо-фізіологічних пара-

метрів, пов’язаних із зимо-, морозо-
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стійкістю, та комплексну діагностику 

жаро- та посухостійкості зернових ко-

лосових на різних етапах розвитку за 

прямими та побічними ознаками і па-

раметрами.  

Подальший розвиток селекції не-

можливий без використання досягнень 

сучасної генетики, фізіології та біотех-

нології.  

Серед перспективних напрямів та 

методів біотехнології в селекційному 

процесі зернових колосових культур у 

Миронівському інституті пшениці за-

стосовуються культура пиляків та ізо-

льованих мікроспор з метою одержан-

ня дигаплоїдів для швидкої стабілізації 

гібридного селекційного матеріалу; 

культура калюсів з незрілих зародків та 

ізольованих мікроспор для проведення 

клітинної селекції на стійкість до абіо-

тичних і біотичних чинників, а також 

як об’єкт для обробки мутагенами; ем-

бріокультура для врятування абортив-

них зародків – продуктів віддаленої гі-
бридизації та гаплопродукції; культура 

молодих суцвіть з метою мікроклона-

льного розмноження гібридів – проду-

ктів віддаленої гібридизації, та їх ам-

фідиплоїдизації; культура відсіченого 

колосся для проведення внутрішньови-

дової і віддаленої гібридизації та гаме-

тної селекції; молекулярні біотехноло-

гії або ДНК технології. 
Ефективність методу дигаплоїдиза-

ції через культуру ізольованих мікро-

спор – отримання до 50 дигаплоїдних 

ліній з однієї комбінації та до 10 рос-

лин з експлантованого колоса, перева-

ги – створення 100 % однобіотипних 

гомозиготних сортів, отримання стабі-
льних дигаплоїдів і стабілізація селек-

ційних ліній за 2–3 роки та скорочення 

селекційного процесу на 3–7 років. 

Використання методу гібридизації 
на відсіченому колоссі (in situ) дає мо-

жливість незалежно від погодних умов 

до 20 разів ефективніше, ніж у польо-

вих умовах, одержувати гібридні заро-

дки між генетично віддаленими видами 

і родами.  

Застосування культури молодих су-

цвіть для мікроклонального розмно-

ження віддалених гібридів та гаплоїд-

них ліній дає можливість швидкого 

розмноження стерильних гаплоїдних 

рослин та амфігаплоїдів (продуктів 

віддаленої гібридизації) і отримання 

50–100 рослин з одного експлантова-

ного суцвіття, а також індукції дигап-

лоїдів та амфідиплоїдів при культиву-

ванні на середовищах з колхіцином чи 

іншими аналогічними агентами.  

Клітинна селекція на стійкість до 

несприятливих факторів середовища 

(водний дефіцит, засолення, закис-

лення) та біотичних факторів (токсичні 
метаболіти фітопатогенів) надає такі 
переваги в селекції, як створення селе-

ктивних умов, які важко створити в 

польових умовах; добір у дуже великих 

клітинних популяціях; отримання стій-

ких сомаклональних варіантів з новими 

алелями генів стійкості; ефективний 

добір з гібридних популяцій. 

Впровадження у селекційний про-

цес біотехнологічних методів не замі-
нює польовий селекційний процес то-

му, що серед отриманих нових геноти-

пів необхідно відбирати кращі, най-

більш адаптовані до умов конкретної 
зони. По суті це передбачає постійну 

актуальність проблеми удосконалення 

селекційного процесу. 

Саме синтез новітніх підходів з 
класичними методами селекції підніме 

селекційну науку і практику на якісно 

новий рівень цілеспрямованого ство-

рення  нових сортів з високим потенці-
алом продуктивності, адаптивності та 

стабільності  за попередньо визначе-

ною моделлю. 

Актуальними серед питань, що по-

требують нагального вирішення, на 

наш погляд, є розробка системної про-

грами відносно використання теорети-

чних основ та методів селекції на під-

вищення адаптивного потенціалу; по-

кращення взаємовідносин між селек-

ційними установами НААН з метою 

обміну науковими досягненнями та 

ефективним їх впровадженням; аналіз 
ефективності селекційної роботи уста-

нов НААН та впровадження сортів у 

виробництво для переспрямування фі-
нансового забезпечення селекцентрів з 
ефективною діяльністю; належна дер-

жавна фінансова підтримка для забез-
печення установ та їхніх дослідниць-

ких лабораторій відповідним облад-

нанням та реактивами для надання мо-

жливості застосовувати новітні досяг-
нення біотехнології та генетики; ство-

рення належної системи підготовки се-

лекціонерів генетиків, фізіологів і біо-

технологів; покращення діяльності си-

стеми Державного випробування; удо-

сконалення нормативно-правового за-

безпечення наукової сфери, у тому чи-

слі дієве розв’язання проблеми отри-

мання роялті вітчизняними селекціоне-

рами; формування інформаційних баз 
щодо сучасних розробок у сфері селек-

ції та поширення такої інформації се-

ред агровиробників; забезпечення від-

повідного рівня оснащення госпо-

дарств,  що дає можливість використо-

вувати потенційну продуктивність но-

вих сортів і гібридів. 
О.А. Демидов, директор МІП,  

доктор сільськогосподарських наук  



 4 

Доповідь на Бюро 
Президії НААН  

23 вересня на засіданні Бюро Пре-
зидії НААН під головуванням Прези-
дента Національної академії аграрних 
наук України академіка Я.М. Гадзала 
було заслухано доповідь директора 
Миронівського інституту пшениці іме-
ні В.М. Ремесла НААН доктора сільсь-
когосподарських наук О.А.  Демидова 
«Напрями удосконалення селекції зер-
нових колосових культур». 

Доповідач акцентував увагу прису-
тніх на тому, що для подальшої успіш-
ної конкуренції вітчизняної аграрної 
науки на сьогодні вкрай гострою необ-
хідністю є удосконалення традиційної 
схеми селекції зернових колосових 
культур шляхом впровадження у селе-
кційний процес новітніх досягнень су-
міжних наук – генетики, фізіології, біо-
технології, тощо. Члени Бюро Президії 
НААН та запрошені були ознайомлені 
з науковими дослідженнями і практич-
ними здобутками вчених Інституту, 
планами на майбутнє, а також пробле-
мними питаннями як методичного, так 
і законодавчого характеру, що потре-
бують першочергового вирішення. 

Під час обговорення доповіді від-
булася жвава дискусія, в якій взяли 
участь Кириченко В.В. – директор ін-
ституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 
НААН, академік НААН; Гаврилюк 
М.М. – заступник директора Інституту 
фізіології рослин і генетики НААН, 
академік НААН; Литвиненко М.А. – 
завідувач відділу селекції озимої пше-
ниці Селекційно-генетичного інституту 
– НЦНіС, академік НААН;  Бурденюк-
Тарасевич Л.А. – головний науковий 
співробітник Білоцерківської ДСС Ін-
ституту біоенергетичних культур і цу-
крових буряків д.с.-г.н., с.н.с.; Центило 
Л.В. – директор СТОВ «Агрофірма Ко-
лос», к.с.-г.н; Храпійчук Н.М. – нача-
льник відділу насінництва Департаме-
нту землеробства та технічної політики 
Міністерства аграрної політики та про-
довольства України  та інші. 

Постановою Бюро Президії НААН 
визнано належний рівень діяльності 
Миронівського інституту пшениці з 
питань удосконалення селекції зерно-
вих колосових культур та окреслено 
шляхи подальшого впровадження у ви-
робництво новітніх сортів-інновацій, 
створених на основі останніх наукових 
досягнень.  

 

«Наші університети» 
Молодший науковий співробітник 

відділу біотехнології селекційного 
процесу Сергій Пикало представляв 
цього місяця Миронівський інститут 
пшениці на двох міжнародних науко-
вих зібраннях. 14–18 вересня у старо-
винному місті Чернівці (Чернівецький 
національний університет імені Юрія 
Федьковича) відбулися X Міжнародна 
наукова конференція «Фактори експе-
риментальної еволюції організмів» та 
асоційований з конференцією симпозі-
ум «Геном рослин VII», присвячений 
75-річчю від дня народження академіка 
НААН України, доктора біологічних 
наук Ю.М. Сиволапа. На цьому фору-
мі, організованому Українським това-
риством генетиків і селекціонерів ім. 
М.І. Вавилова (УТГіС) спільно з ЧНУ 
за сприяння і підтримки Інституту мо-
лекулярної біології і генетики НАН 
України, С. Пикало, член первинної 
організації УТГіС МІП, виступив з до-
повіддю за результатами власних до-
сліджень «Цитогенетичні особливості 
калюсних культур тритикале озимого 
за дії осмотичного стресу». Від імені 
керівництва МІП він вручив президен-
ту УТГіС В.А. Кунаху (голова Оргко-
мітету, член-кореспондент НАН Укра-
їни, завідувач відділу генетики клітин-
них популяцій ІМБіГ НАНУ) «Каталог 
сортів миронівської селекції», книгу 
про академіка В.М. Ремесла та реклам-
ний буклет інституту. 

24–25 вересня на базі Дніпропет-
ровського національного університету 
ім. Олеся Гончара пройшла ІІІ міжна-
родна наукова конференція «Актуальні 
проблеми сучасної біохімії та клітин-
ної біології», на якій С. Пикало доповів 
про «Використання фізіолого-біо-
хімічних показників для оцінки посу-
хостійкості рослин тритикале, отрима-
них методом клітинної селекції». Мо-
лодому науковцю вручено сертифікат 
учасника та збірник праць за матеріа-
лами наукового форуму. 

Участь у зібраннях такого рівня 
підвищує професійність миронівських 
науковців, розширює напрями дослі-
джень та збагачує уявлення щодо про-
блем, які вивчаються.  

На фото: С. Пикало з президентом УТГіС 
В.А. Кунахом (в центрі) та азербайджан-
ськими вченими з Інституту ботаніки 

НАН Азербайджану 

Премія НААН 

Президія Національної академії аг-
рарних наук України встановлює шість 
щорічних премій “За кращу наукову 
доповідь молодого ученого НААН з 
фундаментальних та прикладних до-
сліджень”, якими за підсумками кон-
курсу наукових доповідей молодих 
учених із пріоритетних напрямів агра-
рної науки нагороджуються науковці-
початківці. До 25 листопада відкритим 
голосуванням Президія НААН ухвалює 
рішення щодо визначення переможця 
конкурсу та претендентів, які посіли 
друге і третє місця.  

За результатами голосування вченої 
ради МІП, перевагу серед кандидатур 
для участі в конкурсі на здобуття пре-
мії НААН надано старшому науковому 
співробітнику Носівської селекційно-
дослідної станції кандидату сільсько-
господарських наук Олександру Буня-
ку за доповідь «Особливості форму-
вання кількісних ознак структури вро-
жаю та морфометричних параметрів 
зерен голозерного й плівчастого вівса».  

О. Буняк закінчив у 2010 р. очну 
аспірантуру НУБіПУ, того ж року за-
хистив дисертацію за спеціальністю 
«селекція і насінництво». З 2011 р. 
працює на Носівській СДС. Зарекоме-
ндував себе як здібний організатор, 
кваліфікований, відповідальний та на-
полегливий науковець у царині селек-
ції жита озимого та вівса. Автор двох 
сортів вівса (голозерний Арден та плі-
вчастий Світанок), що проходять дер-
жавне сортовипробування, має 24 нау-
кові публікації та 3 свідоцтва про ре-
єстрацію зразків генофонду рослин.  

Бажаємо перемоги нашому моло-
дому талановитому селекціонеру! 

Вітаємо ювілярів! 

7 вересня –Любов Миколаївна  

Нечай (ДПДГ«Еліта») 

22 вересня – Аліна Володимирівна 

Пірич (МІП) 

23 вересня – Леся Петрівна  

Кириленко (МІП)  
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