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с. öентральне, ìирон³вський р-н, êиївська обл., 08853 
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Висвітлено історію організаöії, розвитку та діяльності Миронівської селекöійно-дослід-
ної станöії і Миронівського інституту пшениöі, створеного на її базі.

²ñòоð³я ñòàíоâëåííя ³íñòèòуòу. âиняткова роль у заснуванн³ ìирон³вської 
досл³дної станц³ї належить видатноìу вченоìу, фах³вцю äепартаìенту Зеì-

леробства ðос³ї, одноìу з фундатор³в ³ засновник³в êиївського агроноì³чного 
товариства, професору с³льського господарства ñ.ë. Франкфурту. 9 жовтня 
2012 року було урочисто в³дкрито ìеìор³альну дошку на його честь.

9 червня 1912 року було закр³плено право на зеìельну д³лянку площею 100 
десятин, на як³й засновано öентральну (згодоì ìирон³вська) досл³дну станц³ю 
ìереж³ досл³дних пол³в âсерос³йського товариства цукрозаводчик³в. ñтанц³ю 
було названо öентральною, тоìу що вона розташована у центральноìу ì³сц³, в 
середн³х ґрунтових, кл³ìатичних ³ господарських уìовах серед буряк³вничих 
рег³он³в óкраїни ³ âеликорос³ї.

Íавесн³ 1912 року розпочали облаштування територ³ї ³ господарства, буд³в-
ництво та закладку досл³д³в. Було розпочато вивчення сорт³в озиìої пшениц³, 
за р³к – в³вса, гороху ³ цукрового буряку. 

Першиì зав³дувачеì станц³ї було призначено ñ.ì. òулайкова.
З травня 1913 року на станц³ї розпочалися регулярн³ ìетеоспостереження. 

êолишн³й ìетеоролог³чний в³дд³л нин³ є àгроìетеоролог³чною станц³єю «ìиро-
н³вка» öентральної геоф³зичної обсерватор³ї.

ó 1931 роц³ ìирон³вськ³й досл³дно-селекц³йн³й станц³ї було надано статус 
зональної ³ п³дпорядковано âсесоюзноìу науково-досл³дноìу ³нституту цукро-
вої проìисловост³. äля розширення науково-виробничого процесу станц³ї був 
переданий бурякорадгосп «П’ятир³чка» ìирон³вського цукрозаводу. Íин³ це 
äержавне п³дприєìство «äосл³дне господарство «åл³та».

ó 1944 роц³ на посаду директора ìирон³вської державної досл³дно-селек-
ц³йної станц³ї призначено à.Й. Фр³др³ха. За 20 рок³в його кер³вництва станц³я 
досягла вагоìих наукових здобутк³в ³ стала зразковиì господарствоì, вистав-
кою передового досв³ду за вс³ìа напряìаìи с³льськогосподарського виробни-
цтва. За трудов³ досягнення à.Й. Фр³др³ха нагороджено орденоì ëен³на, двоìа 
орденаìи òрудового ×ервоного Прапора, орденоì «Знак Пошани».

Історія
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ó 1948 роц³ заступникоì директора 
станц³ї призначено âасиля ìиколайовича 
ðеìесла, з ниì пов’язаний 35-р³чний пер³-
од надзвичайного творчого п³днесення 
ìирон³вської станц³ї, пот³ì ³нституту.

ó 1956 роц³ ìирон³вську державну се-
лекц³йно-досл³дну станц³ю ³ìен³ â.Ф. ñтар-
ченка було п³дпорядковано âсесоюзноìу 
науково-досл³дноìу ³нституту кукурудзи 
(ì. äн³пропетровськ), ³ на неї додатково 
покладаються завдання щодо селекц³йно-
нас³нницької та агротехн³чної роботи з ку-
курудзою.

Íаказоì по ì³н³стерству с³льського 
господарства ñðñð в³д 5 с³чня 1968 р. пе-
ретворено ìирон³вську ордена ëен³на се-
лекц³йно-досл³дну станц³ю ³ìен³ â.Ф. ñтар-
ченка âсесоюзного науково-досл³дного ³н-
ституту кукурудзи в ìирон³вський ордена 
ëен³на науково-досл³дний ³нститут селек-
ц³ї та нас³нництва пшениц³ систеìи âсесо-
юзної акадеì³ї с³льськогосподарських наук 
³ìен³ â.І. ëен³на. äиректороì призначено 
âасиля ìиколайовича ðеìесла. 

â.ì. ðеìесло був ³н³ц³атороì ³ орган³-
затороì сп³вроб³тництва з селекц³онера-
ìи Í³ìецької äеìократичної ðеспубл³ки ³ 
×ехословацької ñоц³ал³стичної ðеспуб-
л³ки. 

Íа честь великих заслуг засновника ³н-
ституту акадеì³ка àÍ ñðñð ³ âàñãÍІë 
â.ì. ðеìесла у розвитку с³льськогоспо-
дарської науки ³ в паì’ять про нього в лю-
тоìу 1984 року ìирон³вськоìу науково-
досл³дноìу ³нституту селекц³ї та нас³нни-
цтва пшениц³ присвоєно ³ì’я â.ì. ðеìесла 
та встановлено ìеìор³альну дошку з баре-
льєфоì талановитого селекц³онера. Íе-
щодавно на територ³ї ³нституту в³дкрито 
паì’ятник âасилю ìиколайовичу ðеìеслу. 

ó 80–90-х роках естафету сорт³в 
â.ì. ðеìесла п³дхопили нов³, що зайìали 
велик³ площ³ у країн³, – ìирон³вська 61, 
ìирон³вська нап³в³нтенсивна, ìирон³в-
ська 27, ìирлебен, ìирхад, ìирич та ³н.

ó 1992 роц³ установу п³дпорядковано 
óкраїнськ³й акадеì³ї аграрних наук ³ пере-
йìеновано на ìирон³вський ³нститут пше-
ниц³ ³ìен³ â.ì. ðеìесла.

ó 70–80-т³ роки ìирон³вський ³нститут 
ìав ìосковський, âолгоградський, êуста-
найський, ñтавропольський опорн³ пункти 
та êарабаликський (П³вн³чний êазахстан) ³ 
àлтайський в³дд³ли селекц³ї. Íин³ ³нституту 
п³дпорядкований âолинський опорний 
пункт.

ó багатьох напряìах досл³джень ìиро-
н³вський ³нститут проводив науков³ пошуки 
у сп³вроб³тництв³ ³з âсесоюзниì ³нститу-
тоì рослинництва, âсесоюзниì ³нститу-
тоì захисту рослин, ìосковськиì держав-
ниì ун³верситетоì ³ìен³ ì.â. ëоìоносова, 
Інститутоì проблеì ìатер³алознавства àÍ 
óññð, Інститутоì б³ох³ì³ї àÍ óðñð, Інститу-
тоì ф³з³олог³ї рослин àÍ óññð та ³н.

З початку 90-х рок³в унасл³док переор³-
єнтац³ї в ì³жнародних наукових зв’язках ³н-
ституту та з ìетою збереження ефектив-
ност³ селекц³йних роб³т щодо створення 
сорт³в нового покол³ння на високоìу р³вн³ 
шляхоì залучення у програìи всього р³з-
ноìан³ття св³тового генофонду селек-
ц³онераìи ³нституту було укладено ì³жна-
родн³ угоди про обì³н ³нфорìац³єю та 
 герìоплазìою з ì³жнародниìи коор-
динац³й ниìи селекц³йниìи центраìи 
CIMMYT (ì³жнародний центр з покращен-
ня кукурудзи та пшениц³) з ф³л³алаìи у 
ñШà, ìексиц³, òуреччин³ та ICARDA (ì³ж-
народний центр аграрних досл³джень у по-
сушливих зонах) з ф³л³алаìи у ñШà та 
ñир³ї. 

ðозпочато сп³льну селекц³йну роботу з 
Інститутоì ф³з³олог³ї рослин ³ генетики ÍàÍ 
óкраїни та Інститутоì рослинництва ³ìен³ 
â.Я. Юр’єва óààÍ, результатоì якої стало 
створення нових сорт³в озиìої ³ ярої пше-
ниц³, а також сп³вроб³тництво з науково-
досл³дниìи установаìи систеìи óààÍ 
(ÍààÍ) – Інститутоì захисту рослин, ñе-
лекц³йно-генетичниì ³нститутоì – Íац³о-
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нальниì центроì нас³ннєзнавства ³ сорто-
вивчення, Інститутоì зеìлеробства. êр³ì 
того, науков³ стосунки п³дтриìуються з Íа-
ц³ональниì ун³верситетоì ³ìен³ òараса 
Шевченка, Íац³ональниì ун³верситетоì 
б³оресурс³в ³ природокористування óкраї-
ни, Б³лоцерк³вськиì нац³ональниì аграр-
ниì ун³верситетоì. 

ñьогодн³ основниìи напряìаìи д³яль-
ност³ ³нституту є розробка теоретичних 
основ селекц³ї, включаючи ìетоди б³отех-
нолог³ї; селекц³я на ³ìун³тет ³ досл³дження 
ф³з³олог³чних, б³ох³ì³чних ³ генетичних 
основ продуктивност³, ìорозост³йкост³, 
посухост³йкост³; п³двищення якост³ зерна; 
створення нових високопродуктивних сор-
т³в-³нновац³й зернових колосових культур; 
розробка ³нновац³йних, еколог³чно безпеч-
них технолог³й вирощування нових сорт³в 
зернових колосових культур; виробництво 
добазового та базового нас³ння нових сор-
т³в цих культур.

Ñåëåкц³я. óпродовж 100-р³чного пер³-
оду д³яльност³ установа п³дпорядковувала-
ся ìереж³ досл³дних пол³в âòö, óкраїн-
ськоìу (згодоì âсесоюзноìу) ÍäІ цукро-
вої проìисловост³ (âсесоюзноìу ÍäІ 
бурякового р³льництва), Íародноìу êоì³-
сар³ату Зеìлеробства (згодоì ì³н³стер-
ство с³льського господарства) ñðñð, âсе-
союзноìу ÍäІ кукурудзи, âсесоюзн³й ака-
деì³ї с³льськогосподарських наук ³ìен³ 
â.І. ëен³на, óкраїнськ³й акадеì³ї аграрних 
наук (тепер Íац³ональна акадеì³я аграр-
них наук óкраїни) ³ зайìалася селекц³єю та 
нас³нництвоì 20 с³льськогосподарських 
культур, основною серед яких залишаєть-
ся озиìа пшениця. 

За увесь пер³од селекц³йної роботи в 
ìирон³вц³ створено 5 покол³нь сорт³в пше-
ниц³ озиìої.

Пåðшå покоë³ííя пов’язане з творчою 
коп³ткою працею учителя â.ì. ðеìесла – 
І.ì. Єреìеєва, який завершив справу 
щодо створення сорту пшениц³ озиìої 

óкраїнка 0246, розпочату â.Є. Жолткеви-
чеì та ë.І. êовалевськиì.

ñорт óкраїнка став першиì шедевроì 
св³тової селекц³ї, створениì у ìирон³вц³. 
Був районований з 1929 року ³ завдяки ви-
сок³й пластичност³, урожайност³, зиìо-
ст³йкост³, ун³кальниì хл³бопекарниì власти-
востяì зайìав у колишньоìу ñðñð в перед-
воєнн³ роки понад 7 ìлн гектар³в щороку.

ó результат³ широкого селекц³йного ви-
користання цього сорту в р³зних країнах 
св³ту нащадкаìи óкраїнки є понад 300 сор-
т³в озиìої та ярої пшениц³, у тоìу числ³ 
сорт озиìої ì’якої пшениц³ Безоста 4, на-
щадкаìи якого стали шедевр св³тової се-
лекц³ї Безоста 1, а також àврора ³ êавказ.

äруге, третє ³ четверте покол³ння сорт³в 
пшениц³ озиìої пов’язан³ з ³ìенеì все-
св³тньо в³доìого вченого акадеì³ка 
â.ì. ðеìесла – автора 40 сорт³в зернових 
колосових культур.

Дðуãå покоë³ííя. äо цього покол³ння 
належать сорти пшениц³ озиìої ìирон³в-
ська 264 та ìирон³вська 808, автороì яких 
є â.ì. ðеìесло. З сортоì ìирон³вська 808 
у генотип озиìих пшениць привнесено ге-
нетичн³ фактори, що до цього були т³льки в 
ярої пшениц³. òакиì чиноì, було створено 
не лише сорт високої господарської ц³н-
ност³, а й базову ìодель з принципово но-
вою генетичною складовою. ñорт ìиро-
н³вська 808 – другий шедевр св³тової се-
лекц³ї, що був створений у ìирон³вц³.

ó св³т³ сорт ìирон³вська 808 в окреì³ 
роки зайìав б³льше 10 ìлн га, тобто понад 
11% св³тових пос³в³в озиìої пшениц³. Ще й 
сьогодн³ цей сорт вирощують у 8 з 12 рег³-
он³в ðос³ї на площ³ понад 1,5 ìлн га.

Завдяки висок³й коìб³нац³йн³й здат-
ност³ за господарсько-ц³нниìи ознакаìи 
сорт є одниì ³з найпоширен³ших у св³т³ за 
селекц³йниì використанняì. Його нащад-
каìи є понад 400 сорт³в пшениц³ в р³зних 
країнах св³ту. 

Òðåòє покоë³ííя сорт³в створено ìе-
тодоì г³бридизац³ї. Першиì серед них 
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став районований у 1970 роц³ сорт ìиро-
н³вська юв³лейна, в 1974 була районована 
Ілл³ч³вка. З 1980 року була районована ìи-
рон³вська 25.

чåòâåðòå покоë³ííя. âизначальниì 
для цього генетичного покол³ння є пше-
нично-житня транслокац³я 1BL/RS, що 
присутня у б³льшост³ сорт³в. Започаткував 
це покол³ння сорт ìирон³вська 61. Íеоб-
х³дн³сть створення сорт³в цього покол³ння 
була пов’язана з потребою п³двищення 
ст³йкост³ пшениц³ проти хвороб. ñаìе в ц³й 
конструкц³ї присутн³ як ì³н³ìуì ш³сть ген³в 
ст³йкост³ проти р³зних хвороб. Пот³ì були 
створен³ ³ районован³ наступн³ сорти цього 
покол³ння: ìирон³вська 65, ìирон³всь-
ка 67, а також сп³льн³ з Інститутоì ф³з³олог³ї 
рослин ³ генетики êиївська 7, êиївська 8, 
âеста, äоб³рна, Фаворитка, êалинова та 
сп³льний з Інститутоì захисту рослин сорт 
åконоìка, що користуються попитоì у ви-
робник³в до цього часу. 

П’яòå покоë³ííя. õарактерною озна-
кою сорт³в п’ятого покол³ння є пшенично-
житня транслокац³я 1àL/RS. ñорти цього 
покол³ння характеризуються в першу чергу 
високою продуктивн³стю та ст³йк³стю про-
ти хвороб. Першиì сортоì цього покол³н-
ня став сорт åкспроìт, головниì автороì 
якого є учень â.ì. ðеìесла â.à. âласенко. 
öей сорт уперше в ³стор³ї державного сор-
товипробування óкраїни подолав за уро-
жайн³стю 100-центнерний руб³ж. ñорт 
åкспроìт та його пох³дн³ (êолуìб³я, ñìу-
глянка, âеснянка, Золотоколоса) започат-
кували п’яте покол³ння. ñорти цього поко-
л³ння характеризуються високиì генетич-
ниì потенц³алоì ³ п³двищеною ст³йк³стю до 
екстреìальних уìов довк³лля та високою 
як³стю зерна, тоìу користуються попитоì 
у виробничник³в. 

ðезультати селекц³ї за весь пер³од д³-
яльност³ ³нституту за вс³ìа культураìи 
представлено у таблиц³.

Òåоðåòèчí³ доñë³джåííя ñåëåкц³й-
íоãо пðоцåñу. За ³н³ц³ативи â.ì. ðеìесла 

створено лаборатор³ї агроф³з³олог³ї та 
якост³ зерна, спец³альної цитогенетики ³ 
гетерозису, б³ох³ì³ї рослин. äля п³двищен-
ня ефективност³ селекц³йної роботи збудо-
вано три велик³ селекц³йн³ теплиц³, введе-
но у д³ю ф³тотрон з трьоìа оранжереяìи ³ 
дек³лькоìа кл³ìатичниìи каìераìи, що 
разоì склало єдиний ф³тотронно-теплич-
ний коìплекс. ó 1986 р. створено в³дд³л 
б³о технолог³ї селекц³йного процесу.

Òàбëèця. ñуìарн³ результати селекц³йної ро-
боти ìирон³вського ³нституту пшениц³ ³ìен³ 
â.ì. ðеìесла 

№ 
з/п Культура

Кількість сортів
передано 
на ДСВ

районова-
но

1 Пшениця м’яка 
озима 132 71

2 Пшениця м’яка 
яра 23 8

3 Пшениця тверда 
яра 3 2

4 Ячмінь озимий 15 6
5 Ячмінь- 

дворучка 4 4
6 Ячмінь ярий 23 11
7 Тритикале  

озиме 16 9
8 Тритикале яре 2 –
9 Овес 11 3

10 Просо 5 3
11 Гречка 1 1
12 Сочевиця 2 –
13 Квасоля 2 2
14 Горох 2 1
15 Вика озима 1 –
16 Суданська тра-

ва, сорго-судан-
кові гібриди 6 5

17 Еспарцет 2 –
18 Люцерна  

посівна 1 1
19 Конюшина  

лучна 9 4
Всього 263 132
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ó лаборатор³ї якост³ зерна розроблено 
прилад для в³дìивання клейковини (à. с. 
ñðñð № 1026052). Широко використову-
ється розроблений у лаборатор³ї нап³вì³к-
роìетод визначення ³ндексу дефорìац³ї 
клейковини (показник âäê). 

ó результат³ проведених багатор³чних 
досл³джень встановлено спор³днен³сть гл³-
адинкодуючих локус³в з продуктивн³стю, 
адаптивн³стю, як³стю зерна та ³ншиìи се-
лекц³йно важливиìи ознакаìи. äосл³дже-
но успадкування ст³йкост³ пшениц³ озиìої 
проти бурої ³рж³, для ряду сорт³в ³ л³н³й 
³дентиф³ковано гени ст³йкост³. Íа ìатер³ал³ 
г³бридних популяц³й досл³джено законо-
ì³рност³ успадкування ìорозост³йкост³ 
пшениц³ озиìої. óдосконалено ìетоди до-
бору ìорозост³йких форì на проростках, у 
калюсах ³ на рослинах. Проведено оц³нку 
коìб³нац³йної здатност³ кращих л³н³й ³ на 
ц³й основ³ отриìано донори ìорозост³й-
кост³. З ìетою досл³дження законоì³рнос-
тей успадкування тривалост³ пер³оду яро-
визац³ї створено л³н³ї-аналоги, потреба в 
яровизац³ї яких в³др³зняється в³д прита-
ìанної для цих сорт³в. âизначено особли-
вост³ форìування коадаптивних асоц³ац³й 
ген³в на ìатер³ал³ простих та складних ба-
гатокоìпонентних г³бридних популяц³й. 
äоведено, що ³нтрогресивн³ схрещування 
пшениц³ спричиняють потужний форìо-
творний процес ³ надають величезн³ ìож-
ливост³ ц³леспряìованого добору ìатер³а-
лу для селекц³ї на високий р³вень продук-
тивност³, ст³йкост³ проти хвороб, достатн³й 
р³вень ìорозост³йкост³, як³сть зерна ³ бо-
рошна на р³вн³ сильних пшениць. ñтворен³ 
³нтрогресивн³ л³н³ї з коìплексоì ц³нних 
господарських ознак проходять випро-
бування в р³зних ланках селекц³йного 
 процесу.

ðозроблен³ ³ запатентован³ нов³ типи 
б³о лог³чно активних засоб³в – систеìних 
ìорфорегулятор³в: добриво «Б³офора» ³ 
ун³версальний фунг³цидний препарат «äо-
нор», що п³двищують урожайн³сть с³ль-

ськогосподарських культур. ðозроблено 
принцип агроеколог³чного адаптивного 
рослинництва в уìовах ф³тотронно-теп-
личного коìплексу, основою якого стало 
запровадження культурозì³ни ³з зернових, 
овочевих та л³карських троп³чних культур. 

ó в³дд³л³ б³отехнолог³ї за 25-р³чний пер³-
од д³яльност³ освоєно ìетоди в³ддаленої 
г³бридизац³ї, еìбр³окультури, культури не-
зр³лих зародк³в, ìолодих суцв³ть та ì³кро-
клонального розìноження, андрогенезу 
та суспенз³йної культури пшениц³; в³дпра-
цьован³ технолог³ї синтезу ³нтрогресивних 
форì злак³в, добору та оц³нки генотип³в 
пшениц³ в систеìах in vitro на ст³йк³сть до 
аб³отичних та б³отичних фактор³в довк³лля; 
вивчено асоц³ативн³ зв’язки азотф³ксуючих 
та фосфорìоб³л³зуючих ì³кроорган³зì³в ³з 
зерновиìи культураìи; за рахунок введен-
ня у тритикальний геноì доì³нантного 
гена низькорослост³ жита вдалося вдв³ч³ 
зìеншити висоту рослин тритикале, такиì 
чиноì розв’язати проблеìу ст³йкост³ до 
вилягання. Íа державне сортовипробу-
вання передано 16 сорт³в тритикале ози-
ìого, з яких районовано 9, або 56,2%.

òеоретичн³ досл³дження селекц³йного 
процесу спряìован³ на всеб³чне вивчення 
ìехан³зì³в, що забезпечують високу як³сть 
зерна ³ високу ìорозост³йк³сть рослин, та 
на створення ефективних джерел ³ донор³в 
цих та ³нших господарсько-ц³нних ознак. 
При цьоìу досл³джуються як генетичн³ 
фактори визначення цих ознак, так ³ ìеха-
н³зìи їхньої реал³зац³ї в онтогенез³. äля 
зб³льшення генетичного р³зноìан³ття ви-
х³дного ìатер³алу за фактораìи, що ви-
значають ц³нн³ селекц³йн³ ознаки, широко 
використовуються в³ддален³ схрещування. 

ñп³вроб³тники теоретичних п³дрозд³л³в 
т³сно сп³впрацюють з селекц³онераìи, аг-
ротехн³каìи та нас³нникаìи ³ часто є сп³в-
виконавцяìи завдань науково-техн³чних 
програì цих п³дрозд³л³в.

Çàхèñò ðоñëèí. Перш³ досл³дження з 
виявлення хвороб с³льськогосподарських 
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культур на ìирон³вськ³й досл³дн³й станц³ї 
пров³в на початку 20-х рок³в прац³вник 
ñорт³вничо-нас³ннєвого óправл³ння öу-
кротресту ñ.à.ñì³рнов. Планоì³рн³ науков³ 
досл³дження широко розгортаються з ор-
ган³зац³єю на станц³ї в 1924 р. ф³топатоло-
г³чної та ентоìолог³чної секц³й на баз³ ñì³-
лянської ì³колого-ентоìолог³чної станц³ї 
öукротресту, що поклали початок тепер³ш-
ньоìу в³дд³лу захисту рослин. 

П³д кер³вництвоì â.ã. Íовохатки в 
1978 р. розпочато планоì³рну роботу з³ 
створення вих³дного селекц³йного ìатер³-
алу, ст³йкого проти основних грибних хво-
роб. Íин³ колектив в³дд³лу продовжує роз-
почат³ у 80-х роках досл³дження з вивчення 
генетики ознаки ст³йкост³ проти збудник³в 
основних хвороб у колекц³йних сортозраз-
к³в, на основ³ яких створюється новий ви-
х³дний селекц³йний ìатер³ал з груповою 
ст³йк³стю, що з усп³хоì використовується 
селекц³онераìи ìирон³вського ³нституту 
пшениц³ та ³нших селекц³йних установ 
óкраїни. 

äосконало вивчаються агротехн³чн³ 
прийоìи, що сприяють обìеженню чи-
сельност³ шк³дник³в, а також ефективн³сть 
нових протруйник³в, фунг³цид³в та ³нсекти-
цид³в. ñеред великого асортиìенту х³ì³ч-
них препарат³в виявляються найефектив-
н³ш³ проти збудник³в основних хвороб та 
шк³дник³в на певних фазах розвитку рос-
лин пшениц³ озиìої. ðегулярно надаються 
практичн³ рекоìендац³ї з удосконалення 
елеìент³в х³ì³чного захисту озиìої ³ ярої 
пшениц³, озиìого ³ ярого ячìеню в техно-
лог³ях вирощування цих культур. 

Íин³ основниìи напряìаìи наукових 
досл³джень в³дд³лу захисту рослин є пошук 
джерел ст³йкост³ проти хвороб ³ шк³дник³в 
пшениц³ та ячìеню, використання їх у се-
лекц³йноìу процес³, вивчення природних 
популяц³й збудник³в хвороб та досл³джен-
ня генетичних ознак ст³йкост³ проти них, 
удосконалення ³снуючих технолог³й виро-
щування озиìої ³ ярої пшениц³ та озиìого ³ 

ярого ячìеню шляхоì застосування нових 
елеìент³в х³ì³чного захисту в³д хвороб та 
шк³дник³в.

Нàñ³ííèцòâо ³ òåхíоëоã³¿ âèðощуâàí-
íя. П³сля передач³ на сортовивчення сорту 
пшениц³ озиìої óкраїнка для належного 
ведення розìноження нового сорту в 
1925 р. створено в³дд³л нас³нництва, який 
очолив поì³чник зав³дувача станц³ї спец³а-
л³ст з р³льництва Ф.П. ñененко. ó 1927 р. 
завершено буд³вництво нас³ннєсховища 
(елеватора), обладнаного ìехан³чниìи 
установкаìи для очищення нас³ння. åле-
ватор д³є ³ в наш час. П³сля в³йни нас³нни-
цтвоì зайìалося досл³дне господарство 
станц³ї.

П³д кер³вництвоì â.ì. ðеìесла роз-
роблено ³ впроваджено систеìу нас³нни-
цтва зернових культур, що дала зìогу за-
безпечувати нас³нницьк³ господарства 
ориг³нальниì нас³нняì нових сорт³в зразу 
ж п³сля їхнього районування.

îсновне завдання в³дд³лу нас³нництва 
– орган³зац³я вирощування ориг³нального 
сортового нас³ння зернових, зернобобо-
вих, круп’яних ³ корìових культур, занесе-
них до äержавного реєстру óкраїни. â ³н-
ститут³ створено в³дпов³дну ìатер³ально-
техн³чну базу для первинного нас³нництва. 
За 2001–2010 рр. реал³зовано понад 
1 тис. тонн ориг³нального нас³ння вище-
вказаних культур. òеоретичниìи досл³-
дженняìи в³дд³лу показано роль еколог³ч-
них чинник³в ³ ряду антропогенних фактор³в 
у форìуванн³ пос³вних та врожайних влас-
тивостей нас³ння, виявлено взаєìозв’язок 
окреìих показник³в пос³вних якостей з 
урожайниìи властивостяìи нас³ння. За 
допоìогою гл³адинових ìаркер³в у процес³ 
первинного нас³нництва визначається ге-
нетична чистота та б³отипний склад нових 
сорт³в озиìої пшениц³ ìирон³вської 
 селекц³ї.

óдосконалено технолог³ю виробництва 
нас³ння нових сорт³в пшениц³ озиìої, що 
забезпечує п³двищення врожайност³ на 
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3–5 ц/га, виходу кондиц³йного нас³ння на 
5–10% ³ врожайних властивостей у потоì-
ств³ на 2–3 ц/га.

ëаборатор³я сортових технолог³й (на-
зви р³зних рок³в – в³дд³л р³льництва, в³дд³л 
агротехн³ки, в³дд³л агротехн³ки ³ ìехан³зац³ї 
кукурудзи, в³дд³л агротехн³ки ³ герб³цид³в), 
що у 2011 р. стала складовою в³дд³лу на-
с³нництва та агротехнолог³й, – найдавн³-
ший п³дрозд³л у структур³ ³нституту. äля ви-
вчення продуктивност³ с³возì³н залежно 
в³д насичення їх цукровиìи бурякаìи за 
р³зних систеì удобрення в 1912 р. закла-
дено довгостроковий польовий досл³д, що 
згодоì отриìав назву «ñтаре досл³дне 
поле». ó 1914 р. розпочала досл³дження 
агрох³ì³чна лаборатор³я.

За ³н³ц³ативи ä.ì. Прян³шн³кова 
(заснов ник школи рос³йських агрох³ì³к³в, 
акадеì³к âàñãÍІë) в 1929 р. на ìирон³в-
ськ³й досл³дн³й станц³ї з ìетою вивчення 
повноротац³йних польових с³возì³н ³ сис-
теì удоб рення в них закладено новий по-
льовий стац³онарний досл³д, що згодоì 
отриìав назву «Íове досл³дне поле». 

За розробку сортової агротехн³ки пше-
ниц³ озиìої директор ³нституту акадеì³к 
â.ì. ðеìесло та зав³дувач в³дд³лу 
â.Ф. ñайко в 1977 р. удостоєн³ äержавної 
преì³ї óðñð у галуз³ науки ³ техн³ки. â остан-
н³ роки в лаборатор³ї сортових технолог³й 
розроблен³ ³нновац³йн³ технолог³ї вирощу-
вання, що з науковиì супроводоì забез-
печують у ë³состепу óкраїни одержання 
7–9 т/га пшениц³ озиìої та 4,5–5,5 т/га 
пшениц³ ярої з як³стю зерна не нижче 
ІІІ класу, 6–7 т/га високояк³сного зерна яч-
ìеню озиìого та 5–6 т/га – ячìеню ярого. 
ðозроблено р³зноротац³йн³ с³возì³ни з п³д-
вищеною концентрац³єю зернових культур 
для чорнозеì³в Правобережного ë³состе-
пу за р³зних систеì удобрення.

П³дñумкè íàукоâо¿ д³яëüíоñò³ уñòà-
íоâè. За 100 рок³в д³яльност³ (1912–
2012 рр.) вчениìи створено ³ передано на 
державне сортовипробування 263 сорти 
19 с³льськогосподарських культур, з яких 
районовано 132, або 50,2%, що св³дчить 
про високу ефективн³сть селекц³ї на станц³ї 
та в ³нститут³, особливо в останн³й пер³од.

â останн³ роки в ìирон³вськоìу ³нсти-
тут³ пшениц³ завдяки використанню твор-
чої спадщини акадеì³ка â.ì. ðеìесла, по-
силенню коìплексност³ досл³джень селек-
ц³онер³в з генетикаìи, ³ìунологаìи, 
ф³з³ологаìи, б³ох³ì³каìи, б³отехнологаìи 
в саìоìу ³нститут³, б³льш т³сноìу сп³вро-
б³тництву з акадеì³чною ³ галузевою нау-
кою, а також з ì³жнародниìи селекц³йни-
ìи центраìи ñІììYò та ІñàRDà створено 
сорти пшениц³ озиìої ³ ярої, ячìеню ози-
ìого ³ ярого, тритикале озиìого з високиì 
генетичниì потенц³алоì продуктивност³, 
п³двищеною ст³йк³стю до екстреìальних 
уìов довк³лля та високою як³стю зерна. 

òак, у äержавний реєстр сорт³в рослин 
óкраїни на 2012 р. внесено 76 сорт³в, у 
тоìу числ³ 45 сорт³в пшениц³ озиìої, 5 – 
ярої ì’якої та 2 – ярої твердої, 3 сорти три-
тикале озиìого, 8 сорт³в ячìеню озиìого 
та 9 – ярого, 1 сорт проса, 2 – конюшини 
лучної та 1 сорт суданської трави. óсп³шно 
проходять державне сортовипробування 
óкраїни 14 нових сорт³в ìирон³вської се-
лекц³ї. Íа державне сортовипробування 
ðос³ї за 2008–2011 рр. передано 14 сорт³в 
пшениц³ озиìої ìирон³вської селекц³ї, на 
сортовипробування в òуреччину – 6 сорт³в 
пшениц³ озиìої. óперше до äержавного 
реєстру селекц³йних досягнень ðос³ї з 
2011 р. внесено сорт пшениц³ озиìої ìи-
роновская 100, з 2012 р. – êрыжинка. 


