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доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового
співробітника Олександра Анатолійовича Демидова.

Олександр Анатолійович народився 8 червня 1960 року
на Дніпропетровщині. З відзнакою закінчив не тільки
середню школу, а й Дніпропетровський сільсько-
господарський інститут (1983 р.). Молодий спеціаліст
працював у рідному Магдалинівському районі, пройшов шлях
від механізатора до голови колгоспу, заступника голови
Магдалинівського районного агропромислового об'єднання.
У 1993-1999 роках Олександр Анатолійович обіймав керівні
посади - голова Магдалинівської райради народних депутатів
на Дніпропетровщині, начальник Дніпропетровського
обласного управління сільського господарства, голова
Криворізької райдержадміністрації, заступник голови
Дніпропетровської обласної ради з виконавчої роботи. У
1999-2006 роках був генеральним директором ТОВ
"Світлана" у Магдалинівському районі Дніпропетровської
області

Олександр Анатолійович постійно підвищує свою
кваліфікацію і професіоналізм. У 1992 році йому присвоєно
звання "Заслужений працівник сільського  господарства", у
1995-му він отримує другу освіту за фахом "економіст-
організатор сільськогосподарського виробництва". Будучи
тісно пов'язаним з аграрним виробництвом,  Олександр
Анатолійович працював над кандидатською дисертацією
на тему "Особливості вегетації і продуктивність
післяукісного соняшника в Дніпропетровській області в
залежності від способів і густоти посівів", яку захистив у
1996 році.

 Крім роботи на виробництві О.А. Демидов займався
також суспільно-політичною діяльністю: в 1993-1996 роках

- Представник Президента України в Магдалинівському
районі Дніпропетровської області, в 1994-1998 та 1998-
2002 роках - депутат Дніпропетровської обласної ради.

У 2006-2014 роках Олександр Анатолійович Демидов
перебував на державній службі, обіймаючи посаду
директора Департаменту землеробства Мінагрополітики
України.

Високо оцінені заслуги О.А. Демидова у державній
діяльності.  Він нагороджений Грамотою Кабінету
Міністрів України (2010 р.), Грамотою Верховної Ради
України (2012), а також орденами "За заслуги" ІІІ
ступеня (2008) та ІІ ступеня (2011).

Олександр Анатолійович одружений, має сина і
доньку та троє внуків.

У 2014 році О.А. Демидов успішно захистив
дисертацію доктора сільськогосподарських наук. Щире
бажання застосовувати на практиці набуті знання та
багаторічний досвід спонукало Олександра
Анатолійовича присвятити себе суто науковій роботі.
Наказом Президії Національної академії аграрних наук
2 лютого 2015 року доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник О.А. Демидов
призначений директором Миронівського інституту
пшениці Національної академії аграрних наук - наукової
установи, уславленої шедеврами мирової селекції
сортами пшениці Українка та Миронівська 808.

Доктор сільськогосподарських наук, старший
науковий співробітник В.С. Кочмарський обіймає посади
директора державного підприємства "Дослідне
господарство "Еліта" Миронівського інституту пшениці
НААН" та головного наукового співробітника лабораторії
селекції озимої пшениці Миронівського інституту.

Після тижня роботи на новій посаді Олександр
Анатолійович окреслив плани діяльності інституту на
перспективу. Представляємо цю розмову.

"Миронівський інститут пшениці знають у колах
представників  аграрної науки та й всього українського
суспільства як наукову установу з багатою історією,
відому на світовому рівні. Приємно відмітити, що
колектив інституту - переважно молоді вчені, серед них
багато аспірантів, наприклад Марина і Ірина Федоренко
та інші молоді науковці. Але ж достойна молода зміна
виховується на родючій науковій ниві. Дуже великою є
практична та теоретична спадщина багатьох поколінь
миронівських науковців. Починаючи з академіка Василя
Миколайовича Ремесла тут "виросли" свої доктори наук,
серед яких Володимир Васильович Шелепов, Леонід
Олександрович Животков, Володимир Сергійович Гірко,
Володимир Іванович Дубовий, Володимир Анатолійович
Власенко, Ганна Миколаївна Ковалишина, Валентин
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Сергійович Кочмарський. Готуються до захисту й нові
докторські дисертації. 55 науковців, працюючи в інституті,
захистили кандидатські дисертації. Багато й молодих
співробітників, які нині працюють над кандидатськими
дисертаціями. Це науковий авангард Миронівського інституту
пшениці. На мій погляд, з яким погоджується й Національна
академія, у Миронівського інституту великий науковий
потенціал, а тому й широкі перспективи на майбутнє.

А в перспективі плануємо створити в інституті спеціалізовану
раду з одного із напрямів аграрної науки, відкрити аспірантуру,
яка, до речі, вже діяла в інституті в 70-х роках під науковим
керівництвом академіка В.М. Ремесла. Для подальшого зміцнення
наукового потенціалу інституту  необхідне зростання кількості
співробітників з науковим ступенем, а тому роботи в цьому напрямі
дуже багато.

Але показником впливу установи на аграрну галузь є
впровадження  у виробництво та розповсюдження основних
наукових розробок, що і визначає ефективність її діяльності.
Таким науковим продуктом Миронівського інституту пшениці
для зерновиробництва є сорти пшениці, ячменю, тритикале.
Тому стратегічним напрямом діяльності установи є
збільшення площ посівів миронівських сортів. Для цього
окрім власне селекції необхідні також маркетингові

Працювати, докладаючи усіх
знань та творчого досвіду

Результати діяльності Миронівського інституту пшениці за 2014 рік
Минув непростий для всіх 2014 рік. Наполегливо

працював колектив інституту на чолі з В.С. Кочмарським, і
тепер можна підбити підсумки та ще раз відмітити наші
досягнення і здобутки. Слід зазначити, що з 2014 року до
мережі Інституту входить Носівська селекційно-дослідна
станція з підпорядкованим їй дослідними господарством.

Упродовж року науковці працювали над виконанням
розпочатих у 2011 році фундаментальних досліджень (9
завдань МІП та 6 завдань Носівської СДС). Крім того були
розпочаті нові завдання в частині прикладних розробок
(відповідно 5 і 1). Звіти були своєчасно представлені в Головні
установи за програмами наукових досліджень та затверджені.

Сорти. Селекціонерами було створено і передано на
державне сортовипробування 8 сортів, з яких 5 миронівської
селекції (сорт ярої м'якої пшениці Злата, ярої твердої пшениці
МІП Райдужна, ярого ячменю МІП Сотник, МІП Мирний,
МІП Салют) та 3 сорти з Носівки (тверда озима пшениця
Дуняша, ярий ячмінь Дмитро та яре тритикале Вуйко). Це
більше, ніж у попередні роки. Крім того, наприкінці 2014
року на засіданні вченої ради було прийнято рішення про
передачу на ДСВ сортів озимої пшениці, озимого ячменю та
озимого тритикале. Їх назви будуть уточнені після експертизи
в Держсортослужбі.

У 2014 році до Державного реєстру сортів рослин було
вперше занесено 2 сорти озимої пшениці (Оберіг
Миронівський і Світанок Миронівський), 2 сорти озимого
ячменю (Атлант Миронівський і Паладін Миронівський), а
також сорт озимого тритикале Обрій Миронівський. Тоді ж
були вперше районовані сорти з Носівки: озиме жито Кобза,
пшениця тверда яра Тера, конюшина лучна червона Божена
та цибуля городня Гармонія.

Насінництво. По установі МІП вироблено 1904,6 насіння
озимих культур (з них реалізовано 1422 т) та 315 т ярих.

Проведені заходи. 12 червня в Миронівському інституті
було проведено всеукраїнський День поля, а 23 червня на
Носівській станції - обласний День поля.

дослідження. Усі передумови для цього є. Для широкого
рекламування досягнень Миронівського інституту пшениці
плануємо закладання демонстраційних полігонів у різних
регіонах,  проведення Днів поля,  круглих столів зі
спеціалістами сільського господарства, виробничниками-
аграріями,  фермерами,  переробниками
сільськогосподарської продукції тощо, крім того випуск
рекламної продукції.

Необхідно відновлювати та розвивати міжнародне
співробітництво. Тісні зв'язки були налагоджені з Росією,
де районовано декілька миронівських сортів озимої пшениці
та чотири проходять сортовипробування. Але через теперішні
події це питання залишається відкритим. Передбачаємо
відновлення співробітництва з Болгарією та Туреччиною, з
якими інститут співпрацював на початку 2000-х років,
встановлення контактів з Угорщиною, Польщею,  можливо
з Німеччиною.

Планів багато, і поле діяльності широке. Разом будемо
шукати підходи для втілення задуманого в життя. В інституті
багато корисних напрацювань у багатьох напрямах, тому
ламати на новий лад добрі починання немає потреби. Але
для виходу установи на сучасний рівень крім селекційної
роботи та фундаментальних досліджень необхідно належним
чином організувати маркетинг, підсилити менеджмент,
поширити рекламні заходи. А висновок із цієї розмови один
- треба працювати, докладаючи усіх своїх знань та умінь,
бажання трудитись та творчого натхнення! Разом ми - сила!"

18 червня в інституті відбулася Міжнародна наукова
конференція молодих вчених "Досягнення генетики, селекції
і рослинництва - для підвищення ефективності
зерновиробництва". Було подано 70 матеріалів від 96
учасників, які були опубліковані у збірнику тез.

Крім того, науковці інституту брали активну участь у
численних заходах, проведених  іншими установами та
організаціями по всій Україні.

У звітному році науковцями інституту було опубліковано
38 статей у наукових журналах України і 1 за рубежем, а
також 35 матеріалів конференцій, з них 2 у країнах СНД.

У 2014 році до аспірантури Національного наукового
центру "Інститут землеробства НААН" вступили молоді
науковці Кузьменко Євгеній Анатолійович, (лабораторія
селекції ярої пшениці), Костюченко Олександр Іванович
(відділ насінництва та агротехнологій), Дубовик Наталія
Сергіївна (лабораторія селекції озимої пшениці) та Симоненко
(Скорик) Ніна Вікторівна (Носівська СДС). Побажаємо їм
успіхів у навчанні!

Експериментальна база. Як зажди добре працювали
фахівці та робітники Дослідного господарства "Еліта". Мають
високі досягнення і в рослинництві - 7,37 т/га пшениці озимої
(вище середньорайонного показника на 22,5 ц/га), і у
тваринництві - понад 8 000 кг молока на корову,
середньодобовий приріст ВРХ дорівнює 620 г, а свиней -
420 г.

У Дослідному господарстві Носівської СДС отримано
по 50 ц/га озимої пшениці, 40,8 ц/га озимого жита, 42,2 ц/га
ярої пшениці. Середньодобові прирости свиней становили
понад 500 г, що вище за середнє по району.

Як відомо, поєднання теорії і практики дає хороші
результати. У 2015 році ми будемо працювати над тим, щоб
примножити отримані здобутки, підвищити ефективність
наших наукових досліджень та розширити впровадження
розробок у виробництво в Україні і за її межами.

Вчений секретар МІП  Г.Д. Волощук
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10 лютого - 108 років від дня народження Василя Миколайовича Ремесла
10 лютого з

нагоди 108-ї
річниці від дня
н а р о д ж е н н я
академіка В.М.
Ремесла ,  біля
портрета якого у
фойє інституту
букет червоних
роз , відбулося
урочисте зіб-
рання колективу
миронівських
науковців.
 Директор інсти-
туту Заслужений
працівник сіль-
ського госпо-

дарства доктор сільськогосподарських наук, старший науковий
співробітник О.А. Демидов коротко висвітлив основні віхи
біографії академіка В.М. Ремесла, підкреслив його виключну
роль у вітчизняній селекції, у становленні, розвитку та досягненні

визначних успіхів Миронівського інституту пшениці, що носить
ім'я всесвітньо відомого селекціонера, а також велику значущість
спадщини вченого у нинішній роботі миронівських
селекціонерів, окреслив подальші шляхи розвитку селекційної
справи в Миронівському інституті, яку тепер продовжує молоде
покоління науковців. Зі спогадами про академіка В.М. Ремесла,
під керівництвом якого працювала 16 років, виступила провідний
науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці
кандидат сільськогосподарських наук Л.А. Коломієць. Вона
закликала молодих науковців залишатися вірними справі
Великого Хлібодара і пишатися тим, що працюють у всесвітньо
відомому Миронівському інституті пшениці. Директор ДП ДГ
"Еліта", головний науковий співробітник відділу селекції зернових
культур доктор сільськогосподарських наук, старший науковий
співробітник В.С. Кочмарський побажав молодим науковцям -
послідовникам наукової спадщини В.М. Ремесла активно
розвивати її далі, шукати нові методи у своїй роботі та
пропонувати нові напрями досліджень.

Після урочистого мітингу директор інституту О.А. Демидов
та директор ДП ДГ "Еліта" В.С. Кочмарський поклали квіти до
пам'ятника В.М. Ремеслу, біля якого потім сфотографувався
колектив науковців інституту на чолі з директором.

Майстер-клас у Сумах
29 січня в Інституті сільського господарства Північного Сходу

НААН України відбувся науково-практичний семінар на тему
"Стан озимих зернових рослин та заходи щодо реалізації їх
потенціалу в умовах північно-східного Лісостепу України", в
якому взяли участь і миронівські науковці.

Відкрив нараду директор Департаменту агропромислового
розвитку Сумської облдержадміністрації В.М. Івченко з
інформацією про стан та перспективи розвитку галузі в регіоні.
Подальший хід наради продовжив заступник директора з наукової
роботи Інституту сільського господарства Північного Сходу
НААН М.Г.  Собко з доповіддю "Стан рослин в озимих
агроценозах та першочергові заходи по догляду за ними у 2015
році".

Надалі науково-практичний семінар набрав цікавого ходу під
час виступів миронівських науковців. В.С. Кочмарський доповів
про "Сорти та насінництво озимих зернових культур в сучасних
умовах, О.В. Гуменюк - про "Сортимент зернових культур
миронівської селекції". Доповіді супроводжувались численними
запитаннями, пропозиціями, рекомендаціями, побажаннями,
були й навіть протиріччя у науковій думці та баченні виробників.

У роботі наради своїми досягненнями поділились також
наукові співробітники Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва
С.М. Авраменко (Технологічні аспекти вирощування озимих

зернових культур),  Інституту сільського господарства Північного
Сходу В.Ю. Жемчужін (Характеристика, агроекологічна реакція
та якість зерна нових сортів озимих зернових колосових культур
придатних для поширення в умовах Сумської області);
регіональний консультант "Август-Україна" в Сумській області
М.М. Моргун (Фітосанітарний стан посівів озимих культур,
прогноз його розвитку та інтегрована система захисту рослин);
головний технолог "Райз Максимко" (Досвід вирощування 80-
центнерного врожаю озимої пшениці щорічно); головний
агроном СВК АФ "Перше травня" І.М. Казнієнко (Досвід
вирощування стабільно високих урожаїв колосових зернових
культур). Після практичної частини семінару розпочались
рекламно-маркетингові пропозиції компаній щодо забезпечення
засобами захисту рослин, регуляторами росту та добривами.

У роботі взяли участь також керівники господарств різних
форм власності , спеціалісти державних служб
сільськогосподарського виробництва, дослідних господарств та
агропромислових формувань, фахівці служб дорадництва.

На завершення науково-практичного семінару директор
Інституту сільського господарства Північного Сходу В.М.
Кабанець подякував присутнім за плідну та активну участь.

Завідувач лабораторії селекції озимої пшениці О.В. Гуменюк
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Знакова зустріч
12 лютого відбулася

зустріч наукової спіль-
ноти Миронівського
інституті пшениці з
відомим ученим докто-
ром с.-г. наук, профе-
сором Білоцерківського
НАУ Васильківським
С т а н і с л а в о м
Петровичем, під нау-
ковим керівництвом
якого багато науковців
із різних установ
захистили кандидатські
та докторські  дисер-
тації. Відкриваючи
зустріч, директор
інституту доктор с.-г.

наук О.А. Демидов наголосив на необхідності розширення
складу вченої ради інституту,  відкриття спецради та
окреслив головні задачі установи - створення нових
конкурентоспроможних сортів, впровадження їх у
виробництво, підвищення кваліфікаційного рівня
співробітників. Наукову лекцію "Індукований мутагенез у
селекції рослин" професор С.П. Васильківський розпочав
з історії розвитку напряму мутагенезу в селекції рослин у
СРСР та Україні,  зупинився на ролі мутацій, як одного з
рушійних факторів еволюції, у створенні вихідного
матеріалу,  в якому поєднуються нові гени.  Як відомо,
досягнення в селекції є наслідком традиційних генетичних
досліджень з удосконалення рослин. Застосовані при
цьому методи селекції стали класичними . Вони
ґрунтуються на гібридизації, доборі та використанні
індукованих мутацій. Станіслав Петрович докладно
зупинився  на типах мутацій (геномні; хромосомні; генні,
або точкові), надав характеристику факторів мутагенезу
(фізичні, хімічні, біологічні).

У доповіді професор приділив багато уваги
використанню мутагенезу в селекції, зокрема методу
трансформації ярих форм пшениці в озимі, або термічному
мутагенезу. Цей метод був розроблений директором
Миронівського інституту видатним ученим, селекціонером
Василем Миколайовичем Ремеслом. Шедевр світової
селекції сорт пшениці м'якої озимої Миронівська 808 та
ціла низка інших сортів є реальними доказами дієвості та
ефективності методу. Доповідач акцентував увагу
присутніх на необхідності більш широкого погляду на цей
метод з урахуванням змін фізіологічних, біохімічних та
метаболічних процесів, що відбуваються у рослині під
впливом низьких температур.

Наприкінці цікавої та змістовної лекції Станіслав
Петрович підкреслив роль вітчизняних сортів зернових
культур, закликав миронівських науковців зберігати свої
традиції, розширювати дослідження у галузі селекції,
захисту рослин, фізіології, генетики і біотехнології та
підвищувати свій науковий рівень. Упродовж виступу
присутні задавали запитання, на які одержали змістовну
відповідь. Загалом дві з половиною години пролетіли
непомітно. Слухачі поповнили базисні знання, розширили
свій світогляд, побачили нові перспективи майбутніх
наукових розробок і були приємно вражені високим
професіоналізмом Станіслава Петровича , його
ерудованістю та вмінням донести думку до аудиторії.
Заступник директора з наукової роботи кандидат с.-г. наук
В.М.  Гудзенко подякував гостю за прекрасну лекцію і
виразив надію, що такі зустрічі з провідними вченими
стануть доброю традицією нашого інституту. На згадку
всі сфотографувались біля пам'ятника В.М. Ремеслу.

Наостанок можна провести паралель між двома
подіями,  що відбулись у цей день в історії України та
нашого інституту: перемовини "нормандської четвірки" у
Мінську та зустріч з відомим ученим. Обидві події знакові.
Перша дарує нам крихку надію на мир та майбутнє країни,
нації, друга - відкриває перспективи і нові можливості для
нашого інституту та науковців.

Науковий співробітник лаб. селекції озимої пшениці
Г.Б. Вологдіна


