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Вклонімось низько праці селекціонера
за урожай сортів його, за хліб отой святий,
що він створив і залишив у спадок
нащадкам в пам’ять про своє буття…

Ìåòà. Àíàë³ç ïðàêòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ íàóêîâî¿ ñïàäùèíè Â. Ì. Ðåìåñëà òà ðîçâèòêó 
íàäáàííÿ âåëèêîãî ñåëåêö³îíåðà â ñåëåêö³¿ ïøåíèö³ éîãî ó÷íÿìè òà ïîñë³äîâíèêàìè. 
Ðåçóëüòàòè. Òâîð÷³ äîñÿãíåííÿ ³ íàóêîâà ñïàäùèíà Â. Ì. Ðåìåñëà âèñîêî ö³íóþòüñÿ 
çà ð³çíîñïðÿìîâàí³ñòü ó ìåòîäèö³ ñåëåêö³éíî¿ ðîáîòè. Ìåòîäè, ÿê³ â³í âèêîðèñòîâóâàâ 
ó ñòâîðåíí³ ñîðò³â ïøåíèö³ îçèìî¿ (çì³íà ÿðîãî òèïó ðîçâèòêó â îçèìèé, ã³áðèäèçàö³ÿ, 
âíóòð³øíüîñîðòîâèé äîá³ð), ³ ñüîãîäí³ øèðîêî çàñòîñîâóþòüñÿ â ñåëåêö³éíèõ ïðî-
ãðàìàõ Ìèðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó ïøåíèö³ ç äåÿêèìè äîïîâíåííÿìè ³ ìîäèô³êàö³ÿìè 
ç ïîãëÿäó íà êë³ìàòè÷í³ çì³íè. Çà îñòàíí³ äâà äåñÿòèë³òòÿ çàâäÿêè ïðàêòè÷íèì ðåêî-
ìåíäàö³ÿì Âàñèëÿ Ìèêîëàéîâè÷à ùîäî âèêîðèñòàííÿ ãåíîïëàçìè ñîðò³â ïîïåðåäí³õ 
ðîê³â ñåëåêö³¿ ñòâîðåíî áàãàòî íîâèõ ñîðò³â ïøåíèö³ îçèìî¿, áëèçüêî 30 ç ÿêèõ âíå-
ñåíî äî Äåðæðåºñòðó Óêðà¿íè. Ñåðåä íèõ Ìèðîí³âñüêà 65, Êðèæèíêà, Ìèðîí³âñüêà 
67, Äåìåòðà, Êîëîñ Ìèðîí³âùèíè, Ïàì’ÿò³ Ðåìåñëà, Îáåð³ã Ìèðîí³âñüêèé, Ãîðëèöÿ 
ìèðîí³âñüêà, Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà òà ³í., âèâåäåí³ ìåòîäîì ã³áðèäèçàö³¿; Ìèðîí³â-
ñüêà ðàííüîñòèãëà, Ðåìåñë³âíà, Âîëîøêîâà, Þâ³ëÿð Ìèðîí³âñüêèé (òåðì³÷íèé ìóòà-
ãåíåç); Ìèðõàä (âíóòð³øíüîñîðòîâèé äîá³ð). Âèêîðèñòàííÿ â ñåëåêö³¿ ïøåíèö³ îçèìî¿ 
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òàêî¿ ãåíåòè÷íî¿ êîíñòðóêö³¿, ÿê ïøåíè÷íî-æèòí³ òðàíñëîêàö³¿ 1BL/1RS ³ 1AL/1RS, äàëî 
ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùèòè àäàïòèâíèé ïîòåíö³àë íîâèõ ìèðîí³âñüêèõ ñîðò³â ïøåíè-
ö³ îçèìî¿. Âèñíîâêè. Íàóêîâà ñïàäùèíà âåëèêîãî ñåëåêö³îíåðà Â. Ì. Ðåìåñëà ìàº 
ïðîäîâæåííÿ ó íîâèõ ñîðòàõ ïøåíèö³ îçèìî¿, ùî íà 2017 ð. âíåñåí³ äî Ðåºñòðó ñîðò³â 
ðîñëèí Óêðà¿íè (56) ³ ïðîõîäÿòü äåðæàâíå ñîðòîâèïðîáóâàííÿ (16). Ââåäåííÿ ó ãåíî-
ïëàçìó íîâèõ ìèðîí³âñüêèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ïøåíè÷íî-æèòí³õ òðàíñëîêàö³é ï³äâèùèëî 
¿õ àäàïòèâíèé ïîòåíö³àë. Íà ãåíåòè÷í³é îñíîâ³ ñîðòó Åêñïðîìò, ùî º íîñ³ºì 1AL/1RS 
òðàíñëîêàö³¿, ³ç çàñòîñóâàííÿì ð³çíîãî âèäó ìóòàãåí³â ñòâîðåíî íîâ³ ñîðòè ïøåíèö³ 
îçèìî¿ (Êîëóìá³ÿ, Ñìóãëÿíêà, Âåñíÿíêà òà ³í.) ç ÿê³ñòþ çåðíà ö³ííèõ ³ ñèëüíèõ ïøåíèöü. 
Íàóêîâà ñïàäùèíà àêàäåì³êà Â. Ì. Ðåìåñëà íåâè÷åðïíà, ¿¿ ïî ïðàâó ââàæàþòü âåëè-
êèì íàäáàííÿì íå ò³ëüêè â³ò÷èçíÿíî¿, à é ñâ³òîâî¿ íàóêè.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ìåòîäè ñåëåêö³¿, ñîðòè, ñåëåêö³éí³ äîñÿãíåí-
íÿ, íàùàäêè ìèðîí³âñüêèõ ãåíîòèï³â

Вступ. Сучасна селекція в цілому і пшениці озимої, зокрема, є продовжен-
ням тривалого процесу, витоки якого закладені попередніми поколіннями 
видатних учених-селекціонерів. Великою постаттю в історії Миронівського ін-
ституту пшениці (МІП) по праву вважають двічі Героя Соціалістичної Праці 
академіка Василя Миколайовича Ремесла, ім’я якого носить наша установа. На-
уковій діяльності на теренах Миронівщини вчений присвятив понад 35 років 
свого життя (1948–1983) [1, 2]. З погляду вічності – період незначний. Проте, він 
є невід’ємною частиною історії всього інституту (105 років), рівно третина якої 
належить безпосередньо творчій та науковій діяльності всесвітньо відомого се-
лекціонера – академіка В. М. Ремесла [3–5]. Своїми сортами та науковими досяг-
неннями він прославив Миронівку не тільки в Україні, а й далеко за її межами. 

Наукові підходи та розробки академіка В. М. Ремесла й сьогодні дають 
новій генерації селекціонерів можливість дійти важливих висновків для 
подальшого розвитку селекції. Насамперед, визначити стратегію щодо ко-
регування селекційних програм з урахуванням кліматичних змін у цілому 
та глобального потепління зокрема, а саме: вирішення завдань, поставлених 
перед селекціонерами вимогами виробничників щодо необхідності ство-
рення сортів пшениці озимої різних типів використання; програмування 
селекційної роботи з погляду на кліматичні зміни; розробка наукових про-
ектів щодо органічного землеробства та створення відповідних сортів пше-
ниці озимої, придатних до вирощування в умовах зростаючого з року в рік 
антропогенного навантаження на довкілля.

Василь Миколайович Ремесло відійшов у вічність, проте не в забуття… 
Нинішнє покоління селекціонерів довічно вшановуватиме його пам’ять як 
величної особистості. А використання наукової спадщини академіка учня-
ми, продовжувачами та послідовниками його вчення і практичного над-
бання завжди актуальне та необхідне для подальших наукових досліджень і 
створення нових сортів пшениці озимої та ярої.

Мета роботи – аналіз практичної значущості наукової спадщини В. М. Ремес-
ла та розвитку надбання великого селекціонера в селекції пшениці його учнями 
і послідовниками.
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Обговорення результатів. Вирішення нині складних завдань селекції 
ще тривалий час базуватиметься на створеному В. М. Ремеслом селекційно-
му матеріалі, який увійшов до генофонду не тільки вітчизняної, а й світової 
селекції [6].

Сьогодні в МІП успішно продовжуються закладені В. М. Ремеслом нау-
кові традиції щодо комплексності у підході до створення нових сортів пше-
ниці озимої досліджень селекціонерів, генетиків, фізіологів, біотехнологів, 
агротехнологів, насінників та фахівців із захисту рослин та визначення 
якості зерна. Оскільки створення сортів з цінними господарськими озна-
ками ґрунтується на сучасних наукових дослідженнях та вдосконаленні ме-
тодів і прийомів селекції, така співпраця вкрай необхідна.

Творчі здобутки та наукова спадщина В. М. Ремесла високо цінуються за 
різноспрямованість у методиці селекційної роботи. Згадуючи про Василя 
Миколайовича, як про видатного селекціонера, не варто поєднувати його ім’я 
тільки з таким селекційним методом, як зміна (трансформація) ярого типу 
розвитку пшениці в озимий. Наукові пошуки вченого були більш широкими. 
Низка сортів пшениці озимої (Миронівська ювілейна, Іллічівка, Миронів-
ська 25 та ін.) створені ним з використанням гібридизації, що передбачало 
вивчення та залучення цінного місцевого селекційного матеріалу до схрещу-
вань з вітчизняними сортами та селекції зарубіжних наукових центрів. Зна-
чної уваги він приділяв і методу внутрішньосортового добору [7].

Як науковий спадок, ці методи з деякими доповненнями чи модифіка-
ціями й сьогодні широко застосовуються миронівськими науковцями в 
селекційній практиці. Кожен має свою специфіку як щодо вихідного мате-
ріалу, так і щодо добору, і це пов’язане з різним формотворчим процесом та 
ступенем складності методу. 

Селекційний метод академіка Ремесла, в основі якого, за його визначен-
ням, полягає «зміна ярого типу розвитку в озимий», нині називають «тер-
мічним мутагенезом» [8]. Цей метод використовують у селекційній прак-
тиці не тільки миронівські науковці [9–11], а й дослідники інших наукових 
установ [12–14].

Слід відмітити, що метод створення нового вихідного матеріалу шляхом 
термічного мутагенезу впродовж тривалого часу піддавався деяким доповнен-
ням, змінам та осучасненням. Так, на перших етапах впровадження методу 
його головним автором В. М. Ремеслом яру пшеницю пропонувалось висіва-
ти під зиму в пізні строки [7]. Наступні покоління відібраних форм висівали 
у строки, оптимальні для озимої пшениці. За такої технології селекційного 
процесу В. М. Ремеслом були створені його перші сорти пшениці озимої – Ми-
ронівська 264, Миронівська 808 та Київська 893. Сином Василя Миколайо-
вича Володимиром у селекційну практику був запроваджений «удосконале-
ний метод зміни типу розвитку пшениці» [9], який ґрунтувався на тривалій 
(80–140 днів) яровизації накільченого насіння в марлевих мішечках з наступ-
ною висадкою цього насіння весною в полі та подальшому висіві отриманого 
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з цих рослин насіння восени (у другій половині оптимальних строків сівби 
пшениці озимої). За такої схеми підготовчого етапу отримано сорти пшениці 
озимої Миронівська ранньостигла (у Держреєстрі України з 2002 р.), Ремес-
лівна (2004), Волошкова (2008) та Легенда миронівська (2013). У процесі вдо-
сконалення методу марлеві мішечки з часом замінили алюмінієвими бюкса-
ми [15], що зменшило травмування зародкових корінців, утворених під час 
яровизації насіння, при висаджуванні його весною в полі.

Починаючи з 2014 р. нами започатковано додатковий варіант підготов-
чого етапу цього методу, що полягає у проморожуванні накільченого на-
сіння пшениці ярої (за температури мінус 8…10 °С) перед його яровизаці-
єю. Доцільність застосування такого варіанту послідовники цього методу 
вбачають у тому, що для подальшої яровизації використовуються тільки ті 
проростки пшениці, які вижили після дії на них стресового фактора (низь-
ких температур) [11]. 

Варто зазначити, що ефективність методу термічного мутагенезу на 50–
60 % залежить від підготовчого етапу, решта – умови (фактори) навколиш-
нього середовища, які впливають на перезимівлю рослин. Саме ця ознака 
є головною у процесі селекційного добору (на ранніх етапах) серед нових 
форм. Зазначене вище підтверджується рисунком 1, на якому чітко просте-
жується динаміка формування рівня перезимівлі за поколіннями у селек-
ційного матеріалу, створеного методом термічного мутагенезу. Роки дослі-
джень (2012–2017) значно різнилися за гідротермічними умовами, особливо 
в осінній період. Умови перезимівлі в цілому були сприятливими (темпе-
ратура на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці не опускалася 
нижче мінус 5,2 °С).
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Як видно, з покоління в покоління зменшується частка низькозимо-
стійких форм, тоді як відсоток високозимостійких, навпаки, – збільшуєть-
ся. Тобто, відібрані із сортів пшениці ярої озимі нащадки за зміни факторів 
зовнішнього середовища підвищують з покоління в покоління рівень цієї 
ознаки, що є результатом пристосування до зовнішніх умов, і не відразу 
втрачають свої нові властивості. Спадкова основа новоутворених форм за 
поколіннями стає більш стабільною і стійкою. Незважаючи на кліматичні 
зміни, особливо в бік потепління, що останніми роками досить часто про-
являється і в Україні, нами підтверджено результати попередніх досліджень 
[7–10]. Так, різний ступінь прояву озимості у нових форм, відібраних з ярих 
сортів, є результатом пристосування їх до зовнішніх умов і формується під 
дією умов загартування кожного року по-різному.

Варто відмітити, що сьогодні в лабораторії селекції озимої пшениці 
МІП є значна кількість створеного методом термічного мутагенезу селек-
ційного матеріалу, який досліджується в різних ланках селекційного про-
цесу. Особливу цінність становлять відселектовані за окремими адаптив-
ними ознаками лінії, що вивчаються у вихідних ланках селекції. Упродовж 
останніх років високими показниками якості зерна виокремлюються лінії 
Лютесценс 26562 (змін. ВТ-2288, TUN), Еритроспермум 37590 (15МRL / BUC 
// VEE#7, МЕХ), Еритроспермум 60164 (KAUZ2 / YAKO // KAUZ, МЕХ), Лю-
тесценс 37369 (Flambord, FRA), Лютесценс 60165 (Струна миронівська, UKR) 
та ін. Стійкістю до вилягання та проти грибних хвороб вирізняються лінії 
Еритроспермум 60076 (Leguan, CZE) та Еритроспермум 60169 (Walter Stroke 
/ WW1433, SWE). Вони не завжди відповідають вимогам за продуктивніс-
тю, проте є цінними як компоненти схрещувань, оскільки для селекції на 
адаптивність потрібні форми, що мають, насамперед, місцеву геноплазму. 
Це неодноразово підкреслював В. М. Ремесло у своїх працях [7, 16, 17]. За 
такого підходу створено сорт пшениці озимої Пам’яті Ремесла (табл.)

Наукові пошуки В. М. Ремесла щодо створення більш низькорослих, на 
відміну від Миронівської 264 та Миронівської 808, сортів пшениці озимої 
спонукали його до використання в селекційній практиці як гібридизації, 
так і внутрішньосортового добору. Вимоги виробничників до нових сортів 
на той час стосувалися, насамперед, підвищення потенціалу продуктивнос-
ті та розв’язання проблеми стійкості до вилягання.

Застосуванням методу внутрішньосортового добору В.  М. Ремеслом 
були створені такі сорти пшениці озимої, як Миронівська 808 поліпшена 
(добір із сорту Миронівська 808), Миронівська 11 (з сорту Іллічівка), Миро-
нівська 26 (з сорту Кавказ). Проте, до виробничого використання серед них 
було рекомендовано лише Миронівську 808 поліпшену. 

Упродовж останніх років у вихідних ланках лабораторії селекції ози-
мої пшениці накопичено значну кількість селекційного матеріалу, що ви-
окремлювався окремими адаптивними ознаками, але не завжди їх поєд-
нанням. Шляхом добору в деяких з них біотипів з окремими адаптивними 
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ознаками було сформовано лінії, що свого часу передано на сортовипро-
бування Російської Федерації як сорти Миронівська 100, Демиро 100, Ми-
ронівський стандарт, Миронівська короткостеблова, Миронівська василь-
кова, Миронівська колосиста, Миронівська зерниста та Миронівський 
еталон. Сорт Миронівська 100 був внесений до Держреєстру Росії у 2010 р. 
Наукові пошуки миронівських селекціонерів з використанням методу до-
бору мають ефективне продовження і сьогодні, про що свідчить переданий 
на державне сортовипробування у 2017 р. сорт МІП Фортуна (добір із сорту 
Економка).

Використовуючи в селекційній практиці метод гібридизації, значної 
уваги В.  М. Ремесло приділяв походженню та біологічним особливостям 
сорту. Для формування у нових сортів пластичності та пристосованості до 
умов вирощування він вважав необхідним залучати у схрещування як ма-
теринський компонент місцеві сорти і лінії. Особливої уваги В. М. Ремесло 
приділяв сортам академіка П. П. Лук’яненка Безостая 4 та Безостая 1 (Крас-
нодарський НДІ сільського господарства), що були на той час першими ко-
роткостебловими сортами в СРСР. Першими створеними методом гібриди-
зації миронівськими сортами, що відповідали умовам інтенсивних техно-
логій, були Миронівська ювілейна (Лютесценс 106 / Безостая 4) та Іллічівка 
(Безостая 4 / Миронівська 808). Слід зазначити, що і в селекції наступних 
сортів академіка В. М. Ремесла (Миронівська 25 та Миронівська 28) також 
було використано краснодарські сорти (Ранняя 12 та Краснодарская 57) [18].

Тривалий час у селекційних програмах МІП (кінець 80-х і 90-і рр. ХХ 
ст.) до схрещувань із сортами та перспективними лініями місцевої селек-
ції залучали сортозразки з європейських країн (Англії, Німеччини, Поль-
щі, Чехії, Угорщини, колишньої Югославії, Болгарії), що характеризува-
лись високопродуктивним колосом, короткостебловістю, стійкістю проти 
листкових хвороб. Але, як показали численні дослідження, результати не 
завжди були позитивними, особливо щодо зимостійкості та якості зерна. 
Деякі створені таким чином сорти пшениці озимої (Миронівська 32, Ми-
ронівська 62, Миронівська 63, Ліра, Троян, Миронівська 68, Октава) не 
підтвердили своєї практичної цінності на державному сортовипробуванні. 
Проте, ряд сортів пшениці озимої, створених водночас з вищеназваними 
методом гібридизації за участі сортів Миронівська 61, Миронівська 27, Ми-
ронівська 28, Крижинка, Миронівська 67, Миронівська 65, Веста, Деметра 
та ін., знайшли свою нішу у виробництві, оскільки їхній адаптивний по-
тенціал відповідав вимогам аграріїв [18]. Нині в лабораторії селекції озимої 
пшениці МІП до 60 % селекційного матеріалу створено методом внутріш-
ньосортової гібридизації. 

Дотримуючись настанов і практичних рекомендацій академіка В. М. Ре-
месла щодо використання в селекційних проектах різних методів селекції, 
миронівські науковці за останні 17 років створили ряд нових сортів озимої 
пшениці, що внесені до Державного реєстру України (табл.).
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Необхідно віддати належне далекоглядності та цілеспрямованості              
В. М. Ремесла у пошуку шляхів підвищення адаптивних ознак пшениці, зо-
крема за рахунок збагачення новими генетичними компонентами. Ство-
рення перших сортів пшениці озимої з пшенично-житніми транслокаціями 
(ПЖТ) 1BL/1RS (60-і рр. ХХ ст.) та 1AL/1RS (80-і рр.) видатний селекціонер 
недарма вважав початком нового перспективного напряму в селекції, і цей 
метод, дійсно, не втратив своєї актуальності й донині [19, 20]. Використання 
ПЖТ було пов’язане з необхідністю підвищення стійкості проти хвороб [21]. 
Сорти з такими інтрогресованими компонентами є носіями трьох і біль-
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ше генів стійкості проти різних фітопатогенів. Однак одним із недоліків 
використання 1BL/1RS транслокації є присутність генів, що контролюють 
синтез проламінів, які знижують якість зерна. Перший сорт В. М. Ремесла, 
у геном якого введено житній компонент, – це пшениця озима Миронів-
ська 10, що отримана від схрещування Безостая 1 / Еритроспермум 2107. У 
родоводі батьківського компонента (Еритроспермум 2107) присутня ПЖТ 
1BL/1RS, отримана від материнської форми у схрещуванні ПРГ 47-49 (Ні-
меччина) / Миронівська 264 [22]. На основі проведеного нами аналізу гене-
алогій миронівських сортів пшениці виявлено відомі та ймовірні джерела 
ПЖТ [23]. Так, до групи сортів з відомими джерелами – нащадками ліній з 
генетичним компонентом диплоїдної форми жита Petkus, розміщеним на 1В 
хромосомі, увійшли Миронівська низькоросла, Миронівська 60, Миронів-
ська 28 (від Riebesel 47-49), Миронівська 26, Миронівська 31 та Миронівська 
33 (Neuzucht), Мрія 1, Мирлебен, Волинська напівінтенсивна (Salzmunder 
Bartweizen), Миронівська 61, Миронівська 27, Миронівська 65, Ліра, Мирич, 
Веста, Деметра та лінія Hadmersleben 6508-74 (Wegue). Варто зазначити, що 
лінія Hadmersleben 6508-74 з наявною в її генеалогії ПЖТ 1BL/1RS не знизи-
ла якості запасних білків високомолекулярних глютенінів [23] і є джерелом 
високої формотворчої здатності. Про це свідчать створені безпосередньо з 
її участю сорти Миронівська 61 та Миронівська 27, які, своєю чергою, стали 
батьківськими формами близько 30 нових сортів пшениці [22].

Як неодноразово відмічалось [1, 20, 21], значним успіхом селекційної ро-
боти у МІП вважають використання генетичної транслокації 1AL/1RS, що 
менше впливає на якість зерна. Перший в Україні сорт з участю цієї тран-
слокації – Експромт – був створений у МІП (рис. 2). В. А. Власенко, головний 
автор сорту, учень академіка В. М. Ремесла, стверджує, що найбільш цінним 
генетичним компонентом сорту Експромт є ПЖТ 1AL/1RS, успадкована 
від сорту із США ТАМ 107 (синонім – TX GH 2875) [19]. У подальшому в 
Інституті фізіології рослин і генетики НАНУ під керівництвом академіка 
В. В. Моргуна на генетичній основі сорту Експромт шляхом дії різного виду 
мутагенних чинників були створені спільно з МІП сорти пшениці озимої 
Колумбія, Смуглянка, Веснянка, Золотоколоса, Ясногірка, Унікум та Слав-
на (рис. 2), які нині займають значні площі в зерновиробництві України. 

Створений нами сорт пшениці озимої Експромт став ефективним доно-
ром господарськи цінних ознак також у селекції пшениці м’якої ярої. Так, за 
його участі у схрещуванні з лінією пшениці м’якої ярої Л. 89-1464 (з Інститу-
ту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН), залученою як материнський ком-
понент, створено новий сорт пшениці м’якої ярої Струна миронівська, що 
внесений до Держреєстру України у 2008 р. і має попит у виробників зерна. 

Основу адаптивного потенціалу миронівських сортів пшениці з ПЖТ 
складають підвищена стійкість проти хвороб та до вилягання, посухи, об-
сипання і проростання зерна в колосі, що забезпечує високий рівень про-
дуктивності. Наукові пошуки щодо ефективного використання ПЖТ у се-
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лекційній практиці активно проводяться молодими науковцями  МІП та 
інших установ у дисертаційних дослідженнях [24, 25].

Наукова спадщина В.  М. Ремесла невичерпна і по праву увійшла до 
скарбниці не тільки вітчизняної, а й світової науки. Виявлено більше 700 
сортів пшениці озимої та ярої, що є нащадками геноплазми пшениць Васи-
ля Миколайовича, а саме, сорти пшениці, створені у 30 селекційних устано-
вах України, 40 – Росії, а також 9 інших державах колишнього СРСР та 12 
країн світу. 

Нині миронівські вчені успішно використовують і творчо доповнюють 
наукову спадщину Василя Миколайовича Ремесла. Варто зазначити, що на 
2017 р. до Держреєстру України внесено 56 сортів пшениці м’якої озимої, 
державне сортовипробування проходять ще 16. Використання генетичного 
спадку створеного академіком В. М. Ремеслом селекційного матеріалу під-
тверджують родоводи сортів, що нині проходять державне випробування: 
Трудівниця миронівська (присутня геноплазма сортів Миронівська 808, Вол-
гоградська 84 та Крижинка), МІП Вишиванка (Миронівська 27 та Миронів-
ська 808), МІП Княжна (Миронівська 808), МІП Валенсія (Деметра), Естафе-
та миронівська (Іллічівка, Миронівська ювілейна та Миронівська 27), Вежа 
миронівська (Миронівська остиста), Аврора миронівська  (Миронівська 29).

Висновки. Наукова спадщина видатного селекціонера академіка В.  М. Ре-
месла в селекції пшениці м’якої озимої та ярої активно використовується в 
селекційних програмах, успішно розвивається його учнями та послідовни-
ками і знаходить продовження в нових сортах пшениці м’якої озимої та ярої, 
що внесені до Держреєстру України (50) та проходять державне сортови-
пробування (11). У них присутня геноплазма сортів, створених селекціоне-
рами МІП у попередні роки, що обумовлює формування адаптивних ознак 
у сучасних умовах. Збережене донині і продовжене учнями та послідовни-
ками великого вчителя в сучасній селекційній практиці, надбання знаме-
нитого селекціонера В. М. Ремесла і нині широко застосовується та розвива-
ється, зокрема термічний мутагенез, гібридизація та внутрішньосортовий 
добір, використання пшенично-житньої 1BL/1RS транслокації, що забезпе-
чує високий адаптивний потенціал нових сортів пшениці озимої. Введення 
в геноплазму сортів миронівської селекції пшенично-житньої транслокації 
1AL/1RS дало можливість створити перший в Україні сорт пшениці озимої 
з її участю (Експромт). На генетичній основі сорту Експромт створено ряд 
нових сортів пшениці м’якої озимої, а також ярої з показниками якості зер-
на сильних та цінних пшениць.
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Öåëü. Àíàëèç ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ Â. Í. Ðåìåñëî è ðàçâè-
òèÿ äîñòîÿíèÿ âåëèêîãî ñåëåêöèîíåðà â ñåëåêöèè ïøåíèöû åãî ó÷åíèêàìè è ïîñëå-
äîâàòåëÿìè. Ðåçóëüòàòû. Òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ è íàó÷íîå íàñëåäèå Â. Í. Ðåìåñëî 
âûñîêî öåíÿòñÿ çà ðàçíîñòîðîííîñòü â ìåòîäèêå ñåëåêöèîííîé ðàáîòû. Èñïîëüçóå-
ìûå èì ìåòîäû ñîçäàíèÿ ñîðòîâ ïøåíèöû îçèìîé (èçìåíåíèå ÿðîâîãî òèïà ðàçâèòèÿ 
â îçèìûé, ãèáðèäèçàöèÿ, âíóòðèñîðòîâûå îòáîðû) è ñåãîäíÿ øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ â 
ñåëåêöèîííûõ ïðîãðàììàõ Ìèðîíîâñêîãî èíñòèòóòà ïøåíèöû ñ íåêîòîðûìè äîïîë-
íåíèÿìè è ìîäèôèêàöèÿìè îòíîñèòåëüíî êëèìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé. Çà ïîñëåäíèå 
äâà äåñÿòèëåòèÿ áëàãîäàðÿ ïðàêòè÷åñêèì ðåêîìåíäàöèÿì Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à îá 
èïîëüçîâàíèè ãåíîïëàçìû ñîðòîâ ïðåäûäóùèõ ëåò ñåëåêöèè ñîçäàíî ìíîãî íîâûõ ñîð-
òîâ ïøåíèöû îçèìîé, îêîëî 30 èç êîòîðûõ âíåñåíû â Ãîñðååñòð Óêðàèíû. Ñðåäè íèõ 
Ìèðîí³âñüêà 65, Êðèæèíêà, Ìèðîí³âñüêà 67, Äåìåòðà, Êîëîñ Ìèðîí³âùèíè, Ïàì’ÿò³ 
Ðåìåñëà, Îáåð³ã Ìèðîí³âñüêèé, Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà, Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà è äð., 
ñîçäàííûå ìåòîäîì ãèáðèäèçàöèè; Ìèðîí³âñüêà ðàííüîñòèãëà, Ðåìåñë³âíà, Âîëîø-
êîâà, Þâ³ëÿð Ìèðîí³âñüêèé (òåðìè÷åñêèé ìóòàãåíåç); Ìèðõàä (âíóòðèñîðòîâîé îò-
áîð). Èñïîëüçîâàíèå â ñåëåêöèè ïøåíèöû îçèìîé òàêèõ ãåíåòè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé, 
êàê ïøåíè÷íî-ðæàíûå òðàíñëîêàöèè 1BL/1RS è 1AL/1RS, ïîçâîëèëî ïîâûñèòü àäàï-
òèâíûé ïîòåíöèàë íîâûõ ìèðîíîâñêèõ ñîðòîâ ïøåíèöû îçèìîé. Âûâîäû. Íàó÷íîå 
íàñëåäèå âåëèêîãî ñåëåêöèîíåðà Â. Í. Ðåìåñëî èìååò ïðîäîëæåíèå â íîâûõ ñîðòàõ 
ïøåíèöû îçèìîé, êîòîðûå íà 2017 ã. âíåñåíû â Ðåºñòð ñîðòîâ ðàñòåíèé Óêðàèíû (56) 
è ïðîõîäÿò ãîñóäàðñòâåííîå ñîðòîèñïûòàíèå (16). Ââåäåíèå â ãåíîïëàçìó íîâûõ ìè-
ðîíîâñêèõ ñîðòîâ ïøåíèöû ïøåíè÷íî-ðæàíûõ òðàíñëîêàöèé ïîâûñèëî èõ àäàïòèâíûé 
ïîòåíöèàë. Íà ãåíåòè÷åñêîé îñíîâå ñîðòà Åêñïðîìò, ÿâëÿþùåãîñÿ íîñèòåëåì 1AL/1RS 
òðàíñëîêàöèè, ñ ïðèìåíåíèåì ðàçëè÷íîãî âèäà ìóòàãåíîâ ñîçäàíû íîâûå ñîðòà ïøå-
íèöû îçèìîé (Êîëóìá³ÿ, Ñìóãëÿíêà, Âåñíÿíêà è äð.), êîòîðûå èìåþò êà÷åñòâî çåðíà 
öåííûõ è ñèëüíûõ ïøåíèö. Íàó÷íîå íàñëåäèå àêàäåìèêà Â. Í. Ðåìåñëî íåèñ÷åðïàåìî, 
åãî ïî ïðàâó ñ÷èòàþò âåëèêèì äîñòîÿíèåì íå òîëüêî îòå÷åñòâåííîé, íî è ìèðîâîé íà-
óêè.
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íûå äîñòèæåíèÿ, ïîòîìêè ìèðîíîâñêèõ ãåíîòèïîâ
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Purpose. To review practical significance of the scientific heritage of the V. M. Remeslo 
and development of achievements of the great breeder by his students and followers in 
wheat breeding. Results. The creative achievements and scientific heritage of the V. M. Re-
mes lo is highly valued for the diversity in breeding activity methods. The methods he used 
(transforming growth habit from spring to winter, hybridization, intravarietal selection) are 
being used increasingly in breeding programs of the Myronivka Institute of Wheat with some 
additions and modifications with respect to climate change. In the last two decades, due to 
practical recommendations of Vasyl Mykolaiovych on using germplasm of varieties bred in 
previous years many new winter wheat varieties have been created with nearly 30 of them 
been introduced into the State Register of Plant Varieties of Ukraine. These are Myronivska 
65, Kryzhynka, Myronivska 67, Demetra, Kolos Myronivshchyny, Pamiati Remesla, Oberih 
Myronivskyi, Horlytsia myronivska, Berehynia myronivska, etc. (created by hybridization 
method), Myronivska rannostyhla, Remeslivna, Voloshkova, Yuviliar Myronivskyi (thermal 
mutagenesis); Myrkhad (intravarietal selection). The use of new genetic constructions 
in winter wheat breeding, such as wheat-rye translocations 1BL/1RS and 1AL/1RS made 
it possible to increase adaptive potential of new winter wheat varieties. Conclusions. The 
scientific heritage of the great breeder V. M. Remeslo is embodied in new winter wheat 
varieties, 55 of them were included into the State Register of Plant Varieties of Ukraine in 
2017 and 16 ones are on State variety testing now. Introduction of wheat-rye translocations 
into germplasm of novel wheat varieties bred at Myronivka resulted in increase of their 
adaptive potential. On genetic basis of the variety Ekspromt being the carrier of 1AL/1RS 
translocation, when using various kinds of mutagens, new winter wheat varieties (Kolumbiia, 
Smuhlianka, Vesnianka, etc.) were created with grain quality level of “valuable” and “strong” 
wheat. The scientific heritage of the Academician V. M. Remeslo is inexhaustive and he is 
considered to be treasure not only of our country but of global science.

Key words: bread winter wheat, selection methods, varieties, breeding achievements, 
descendants of Myronivka genotypes


