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Національної академії аграрних наук України

Зі Святом 8 Березня!
Чарівні, прекрасні, шановні

жінки-колеги, ветерани праці,
дружини, матусі, сестри,
донечки!

Прийміть найщиріші
вітання з прекрасним жіночим
святом Весни!
Глибоко символічно, що саме цієї березневої

пори, коли оживає природа, тягнуться до
сонця перші квіти - провісники весни, ледь
відчутним весняним подихом приходить до
нас чудове жіноче свято - 8 Березня! Цей день
несе у світ ніжність і красу, адже все
найдорожче, що є у нашому житті - щастя,

радість, надія, кохання, - пов'язане з жінкою. Жінка - це тепло душі і рідної домівки, ніжність рук і
сонячних променів. Все прекрасне на землі від весни і променів сонця, все щасливе на землі - від
жінки. Виконуючи безліч професійних обов'язків, долаючи кар'єрні сходинки, жінки в той же час
встигають мати бездоганний вигляд, бути лагідними мамами, вірними дружинами, справжніми
берегинями домашнього вогнища. У цей день наперекір усім негараздам для вас посміхається
сонце і зацвітають квіти, щебечуть птахи і синіє весняне небо.

Від усього серця бажаю вам, дорогі жінки, щоб те тепло, яке ви так щедро даруєте не лише
своїм рідним та близьким, але й усім, хто поруч з вами, повернулося до вас сторицею і зігріло у
ці перші несміливі весняні дні. Переконаний, що труднощі та негаразди минуться і ніщо не буде
затьмарювати вашої доброї посмішки. Нехай ваші турботи будуть приємними, а кожен день -
зігрітий щастям, присутністю рідних, близьких, коханих, наповнений новими відкриттями та
здобутками! Ніколи не втрачайте бажання подобатися, бути цікавими і привабливими, і хай на
все це у вас буде вдосталь часу. Зичу вам міцного здоров'я і благополуччя, молодості і нев'янучої
краси, успіхів і любові! Нехай здійсняться усі ваші заповітні мрії! Будьте коханими і щасливими!

З повагою, директор інституту О.А. Демидов
Теплий промінь березневий
Розбудив дзвінку весну,
Ароматом квітів перших
День святковий огорнув!
Він вітання наші щирі
Передасть жінкам всім милим,
Щоб жили в добрі і мирі,
Щоб здійснились їхні мрії,
Щоб коханими були,
Щоб у радості цвіли!
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26 лютого відбулось розширене засідання вченої ради
Миронівського інституту пшениці за участі в.о. академіка-
секретаря Відділення рослинництва НААН академіка
Олександра Олексійовича Іващенка. На засідання були

запрошені  професор кафедри генетики, селекції і
насінництва Білоцерківського національного аграрного
університету, доктор сільськогосподарських наук
Васильківський Станіслав Петрович, завідувач кафедри
захисту рослин Сумського національного аграрного
університету доктор сільськогосподарських наук,
професор Власенко Володимир Анатолійович, завідувач
кафедри загальної екології Житомирського національного

аграрного університету доктор сільськогосподарських
наук, професор Дубовий Володимир Іванович. Були
присутні і члени вченої ради директор Носівської
селекційно-дослідної станції кандидат економічних  наук
Буняк Наталія Миколаївна та заступник директора з
наукової роботи кандидат с.-г. наук Сардак Микола
Олексійович.

На початку засідання було зачитано наказ про
внесення змін до складу вченої ради,  а саме:  головою
вченої ради призначено в.о. директора інституту доктора
с.-г.  наук Демидова Олександра Анатолійовича,  а
заступником голови вченої ради - в.о. заступника

директора з наукової роботи кандидата с.-г наук Гудзенка
Володимира Миколайовича.  Директор ДП ДГ "Еліта",
головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої
пшениці доктор с.-г. наук Кочмарський Валентин
Сергійович та професор кафедри генетики і селекції
Національного університету біоресурсів і
природокористування, доктор сільськогосподарських наук
Ковалишина Ганна Миколаївна  залишаються членами
вченої ради. Ганна Миколаївна не була присутня, адже
цього дня була опонентом на захисті дисертаційної роботи
у спецраді Харківського національного університету ім.
В.В. Докучаєва.

На засіданні було розглянуто багато питань. В.о.
директора О.А.   Демидов доповів про кадрове та
фінансове забезпечення діяльності інституту і завдання
на перспективу. Завідувачі наукових підрозділів
Миронівського інституту і заступник директора з наукової
роботи Носівської СДС М.О. Сардак доповіли про
результати наукової роботи  за 2014 рік та плани на 2015
рік і перспективу. Заступник директора з наукової роботи
В.М. Гудзенко представив план проведення різних заходів
та видання наукової і методичної літератури та рекламної
продукції на 2015 рік.

Зокрема, у квітні буде проведено Міжнародну науково-
практичну конференцію молодих вчених "Селекція,
генетика і технології вирощування сільськогосподарських
культур", у червні - Дні поля в Миронівському інституті і
на Носівській селекційно-дослідній станції, а у жовтні -

Всеукраїнську  науково-
практичну конференцію з
міжнародною участю
"Досягнення та
перспективи генетики,
селекції і рослинництва
зернових культур".

Підбиваючи підсумки
зібрання, академік О.О.
Іващенко висвітлив
напрями роботи
колективу миронівських
науковців,  а саме:
розвиток маркетингових
досліджень по регіонах;
патентна робота з
оформленням патентів на
завершені дослідження,
зокрема не тільки на
сорти, а й на технології;
розвиток міжнародного
співробітництва та
співпраці з вітчизняними

науково-дослідними установами різного рівня та напрямів
досліджень. Він також висловив побажання миронівським
науковцям щодо подальшого підвищення якості науково-
дослідної роботи, зміцнення інтелектуального потенціалу,
а це, насамперед, захист дисертацій, створення робочої
наукової атмосфери, вміння висловлювати свою думку.

На засіданні було також розглянуто пропозиції щодо
оновлення складу редколегії Науково-технічного
бюлетеня МІП, а також  про розширення складу вченої
ради до 19 чоловік.

Вчений секретар кандидат біологічних наук Г.Д. Волощук

Розширене засідання вченої ради
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Установчі збори Спілки
селекціонерів України

20 лютого у Національній академії аграрних наук
відбулися установчі збори Спілки селекціонерів установ
Академії.

У зборах взяли участь селекціонери майже всіх
сільськогосподарських культур, що культивуються в
Україні, та представники наукової спільноти установ
Національної академії аграрних наук, а саме: Селекційно-
генетичного інституту - Національного центру
насіннєзнавства та сортовивчення, ДУ  "Інститут
сільського господарства степової зони НААН", Інституту
рослинництва ім.  В.Я.  Юр'єва,  Інституту кормів та
сільського господарства Поділля , Миронівського
інституту пшениці імені В.М. Ремесла, Інституту
зрошуваного землеробства, Інституту овочівництва і
баштанництва, Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків, Інституту садівництва, ННЦ "Інститут
землеробства НААН", Інституту картоплярства ,
Дослідної станції луб'яних культур Інституту сільського
господарства Північного Сходу, Буковинської державної
сільськогосподарської дослідної станції, Інституту
сільського господарства Північного Сход, Кіровоградської
державної сільськогосподарської дослідної станції,
Інституту сільського господарства Полісся, Інституту
сільського господарства Карпатського регіону, Інституту
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового
виробництва. Від Миронівського інституту пшениці були
присутні директор інституту О.А. Демидов, заступник
директора В.М. Гудзенко, завідувач лабораторії селекції
озимої пшениці О.В. Гуменюк,

Привітальним словом установчі збори відкрив
президент НААН Гадзало Ярослав Михайлович.

Необхідність створення Спілки селекціонерів України, її
юридичний статус, мету і предмет діяльності, а також
подальшу роботу і звітність та можливість припинення
існування детально висвітлила в.о. віце-президента Балян
Ануш Валеріївна.

Після представників Президії Академії з доповідями
виступили науковці з вищезгаданих установ. Виступи
супроводжувались діловими пропозиціями, різними
побажаннями, були й дискусійні моменти. Найбільш
активними виявились науковці Селекційно-генетичного
інституту - Національного центру насіннєзнавства та
сортовивчення (Соколов В'ячеслав Михайлович та
Литвиненко Микола Антонович), ДУ "Інститут сільського
господарства степової зони НААН" (Черчель Владислав
Юрійович), Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва
(Леонов Олег Юрійович), Миронівського інституту
пшениці імені В.М. Ремесла (Демидов Олександр
Анатолійович), Інституту зрошуваного землеробства
(Лавриненко Юрій Олександрович), Інституту
овочівництва і баштанництва (Горова Тамара Корніївна),
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків
(Роїк Микола Володимирович), ННЦ "Інститут
землеробства НААН" (Михайлов В'ячеслав Григорович).

Після тривалих дискусійних розмов були прийняті
позитивні рішення про необхідність створення Спілки
селекціонерів України, а також щодо прав та обов'язків
майбутніх членів,  розгляду та корегування Статуту.  На
завершення звертаюсь до усіх селекціонерів
Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла: не
будьте байдужими до власної долі та прав селекціонера,
уважно розгляньте запропонований Статут Спілки
селекціонерів і внесіть свої пропозиції та бачення!

Завідувач лабораторії селекції озимої пшениці
О.В. Гуменюк

Міжнародний форум
19 лютого у Києві відбувся міжнародний форум

"Високомаржинальні культури" ("високомаржинальні"
означає "високоприбуткові"), організований асоціацією
"Український клуб аграрного бізнесу" та агенцією
"AgriEvent". Метою заходу було підвищити розуміння
українських виробників зернових, олійних та нішевих
(тобто займаючих визначену нішу в аграрному
виробництві) культур про технологічні та економічні
аспекти їх вирощування та про зовнішні і внутрішні
фактори, що впливатимуть на  діяльність аграріїв у цьому
та наступному маркетинговому році. У форумі взяли
участь представники понад 150 вітчизняних та зарубіжних
аграрних компаній та холдингів, ресурсних компаній. Від

Миронівського інституту на форумі побував завідувач
відділу насінництва та агротехнологій кандидат
сільськогосподарських наук А.А. Сіроштан.

Основною тематикою обговорення на форумі були
наступні питання: "Маржинальність виробництва зернових:
шляхи підвищення", "Сучасні технології для аграрного
бізнесу", "Інноваційні технології при вирощуванні олійних
культур", "Ринок зернових та олійних в Україні", "Ціновий
прогноз на зернові та олійні на другу половину
маркетингового року", "Стан посівів озимих", "Весняні
сівозміни ярих культур".

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

Відновлення
співробітництва

24 лютого  директор Миронівського інституту пшениці
О.А. Демидов відвідав Волинський опорний пункт, що
знаходиться на базі НДСФГ "Колача Євгена Йосиповича"
у Володимир-Волинському районі. Відбулася також
робоча зустріч з директором департаменту
агропромислового розвитку Волинської області. Ю.М.
Горбенком, під час якої обговорили діяльність та подальшу
співпрацю між дослідними господарствами та
Миронівським інститутом пшениці імені В.М. Ремесла
НААН України.

28 лютого директор Миронівського інституту пшениці
О.А. Демидов зустрівся на Закарпатті з представниками
наукових установ та фірм Угорщини. Обговорювались
питання співробітництва. Угорським партнерам було
надано пропозиції щодо миронівських сортів зернових
культур (пшениця, ячмінь, тритикале). Після вивчення
будуть визначені сорти для передачі на
сортовипробування Угорщини. Представників фірми
"ВУДСТОК" КФТ, що займається насінництвом зернових,
запросили до Миронівського інституту на День поля, що
відбудеться у червні.

Ведуться переговори про використання миронівських
сортів у Республіці Молдова та Республіці Білорусь.

Вчений секретар кандидат біологічних наук Г.Д. Волощук
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Вітаємо ювілярів!
11.03 - Олена Вікторівна Коваленко (МІП)
15.03 - Алла Сергіївна Боднар (ДП ДГ "Еліта")
19.03 - Алла Михайлівна Томашевська (МІП)
21.03 - Тетяна Вікторівна Гнатовська (МІП)
27.03 - Зінаїда Володимирівна Чемерис (ДП ДГ "Еліта")

Вітаємо Аллу Михайлівну Томашевську з ювілеєм!
 19 березня відмічає свій ювілей завідувач лабораторії патентно-

кон'юнктурних досліджень, економіки та інтелектуальної власності Алла
Михайлівна Томашевська. Її економічні дослідження - вагомий внесок у
наукові розробки Миронівського інституту пшениці. За її участі розроблено
методичні рекомендації з ресурсозберігаючої інтенсивної технології
виробництва озимої пшениці.

А.М. Томашевська народилася 1960 року в Харкові. Батько працював
виконробом на будівництві, мати - у виробничо-диспетчерському відділі
Харківського електромеханічного заводу. На цьому відомому в СРСР
підприємстві Алла Михайлівна і розпочала в 1977 році зразу після школи
свій трудовий шлях. Працювала секретарем-машинисткою, діловодом,
інженером з підготовки виробництва, водночас навчаючись на економічному
факультеті вечірнього відділення Харківського державного університету, куди
вона вступила того ж 1977 року. У 1982 році закінчила навчання за
спеціальністю "Фінанси і кредит" з присвоєнням кваліфікації економіста.

З листопада 1987 року і до сьогодні Алла Михайлівна Томашевська працює
в Миронівському інституті пшениці і проводить економічні дослідження. За
28 років наукової діяльності пройшла шлях від молодшого наукового
співробітника лабораторії економіки і організації впровадження науково-

дослідних робіт, референта-економіста до завідувача лабораторії.
Поле діяльності науковця-економіста дуже широке. А.М. Томашевською проведена велика робота з розрахунку собівартості

насіння озимої пшениці в первинних ланках насінництва МІП та ДП ДГ "Еліта", собівартості створення нових сортів озимих
зернових колосових культур, економічної та енергетичної ефективності технологій вирощування озимих та ярих культур,
застосування нових агрохімічних препаратів із захисту рослин. Щороку інститутом за участю А. М. Томашевської  укладається
понад 100 ліцензійних угод на використання миронівських сортів.

У даний час діяльність А.М. Томашевської спрямована на забезпечення захисту прав інтелектуальної власності,
організацію та удосконалення патентно-ліцензійної справи, проведення патентно-кон'юнктурних досліджень, вивчення попиту
та впровадження конкурентоспроможних  наукових розробок інституту. Крім того, як завідувач лабораторії Алла Михайлівна
відповідає за підготовку виставкових експонатів, розширення експозиції музею інституту, оформлення наочної продукції та
реклами, бере участь у проведенні різного рівня конференцій та Днів поля.

Алла Михайлівна Томашевська - досвідчений, високопрофесійний економіст, ініціативний та енергійний науковий
співробітник, вона досконало опанувала всі напрями економічного обґрунтування та аналізу. Її поважають у колективі,
авторитет і власна думка Алли Михайлівни беззаперечні. Неодноразово її обирали депутатом Центральненської сільської
ради. А в житті вона - чарівна жінка, хороша мама, добра бабуся. Окрім гострого розуму та твердого характеру їй притаманні
почуття гумору та, як і кожній жінці, почуття прекрасного, вона весела і доброзичлива людина.

Від щирого серця бажаємо ювілярці подальших успіхів на науковій ниві, комфорту та затишку в душі, емоцій і тепла у
серці, тверезості та ясності в думках, оптимальності й елегантності у рішеннях, ініціативності й творчості у діях, здоров'я та
краси у тілі, а також сімейного щастя та задоволення від життя!

Ювілей - це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
То ж нехай буде їх ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
У Вашим домі хай сонце засяє,
Хай його не обходить добро,
Ваше серце любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

Стан посівів після зими
Сніговий покрив протягом зимового періоду був нестійким,

зникав при відлигах, максимальна його товщина не перевищувала
9-11 см. Але він унеможливив сильне зниження температури на
рівні вузла кущіння озимих культур, мінімальний рівень якої сягав
лише мінус 4-4,5 оС у першій-другій декаді лютого.

Рівень промерзання грунту теж змінювався протягом зими,
при відлигах спостерігалось часткове відтавання від поверхні.
Льодової кірки та надзвичайних стресових факторів іншого
характеру протягом зимового періоду не спостерігали. Вивчення
стану взятих з полів наприкінці зимового періоду рослин різних
сортів озимої пшениці та ячменю, висіяних у різні терміни по
різних попередниках, свідчить, що всі рослини добре збереглись
та мають достатні запаси цукрів для відновлення весняної
вегетації Відрощування рослин у воді свідчить про їхню високу
життєздатність. Дослідження конусів наростання у рослин озимої
пшениці та ячменю різних сортів жодних незворотних
пошкоджень теж не виявило. Говорити про успішне завершення
перезимівлі наразі ще зарано, оскільки можуть виникнути певні
стресові фактори у ранньовесняний період, але добрий стан
рослин озимини дозволяє сподіватись на успішне їх подолання.

Завідувач лабораторії генетики і фізіології
кандидат біологічних наук Н.В. Булавка

Вітаємо Олену Вікторівну Коваленко
з ювілеєм!

 Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого,
                                       прийміть!
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров'я зичимо міцного на сто літ!


