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ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО НОВИХ, СТІЙКИХ

ДО СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ, ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ 

ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, СТВОРЕНИХ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ 

ХРОМОСОМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА МАРКЕР-ДОПОМІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Наведено результати досліджень, проведених в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України в 2013 р. Охарак-
теризовано сучасний стан селекції, насінництва та сортових ресурсів стратегічної для нашої держави культури — ози-
мої м’якої пшениці. Наведено конкретні приклади, за допомогою яких суттєво розширено посівні площі сортів-іннова-
цій на території України та вперше розпочато роботу по впровадженню їх у виробництво країн ближнього зарубіжжя.

К л ю ч о в і  с л о в а: озима пшениця, сорт, генетичний потенціал, селекція, насінництво, житньо-пшенична транс-
локація, інновація.

Вихід України на міжнародний продоволь-
чий ринок, а також задоволення потреб вітчиз-
няних виробників зерна в сортових ресурсах 
та насінні є актуальною і сучасною пробле-
мою сьогодення. Глобальні кліматичні зміни і 
пов’язані з ними негативні світові тенденції у 
виробництві рослинницької продукції безпере-
чно торкаються і нашої держави. Щорічно по-
сіви озимої пшениці зазнають впливу екстре-
мально низьких або високих температур, по-
терпають від хвороб та шкідників. У результаті 
врожайність пшениці є нестабільною, а окремі 
господарства несуть значні економічні збитки.

Перспективним і економічно доцільним ви-
ходом із даного становища є створення і впро-
вадження у виробництво нових високопродук-
тивних, стійких до стресових факторів довкіл-
ля сортів озимої м’якої пшениці, яка є найваж-
ливішою у світі продовольчою культурою. Вона 
задовольняє надходження близько 75 % кало-

рій і 50 % рослинного білка у структурі живлен-
ня людини. Значна частка сортів пшениці ві-
тчизняної та зарубіжної селекції не адаптована 
до нових умов глобального потепління клімату 
та посухи, які спостерігаються протягом веге-
таційного періоду в останні п’ять років в умо-
вах природно-кліматичних зон України. 

Сучасні світові і передові вітчизняні роз-
робки в галузі генетики і селекції, пов’язані із 
створенням нових сортів рослин, характери-
зуються широким застосуванням як класич-
них методів (гібридизація, експерименталь-
ний мутагенез, хромосомна інженерія), так і 
новітніх молекулярно-генетичних розробок у 
цій галузі. Саме сполучення різноманітних 
новітніх генетичних, молекулярних техноло-
гій з традиційною селекцією дозволяє одержу-
вати нові високопродуктивні, високотехноло-
гічні, адаптовані до сучасних кліматичних ви-
кликів сорти сільськогосподарських культур.

За даними журналу Plant Breeding & Ge ne-
tics Newsletter у найближчі десятиліття осно-
вні світові тенденції при створенні нових ви-
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сокопродуктивних генотипів сільськогоспо дар-
ських рослин, стійких до екстремальних фак-
торів середовища, будуть спрямовані на вико-
ристання та поліпшення методів генетики, 
клітинної та молекулярної біології, виявлення 
нових молекулярно-генетичних маркерів для 
маркер-допоміжної селекції (marker assisted 
selection - MAS). Сьогодні вже немає сумнівів, 
що методи ДНК-генотипування і селекція за 
допомогою молекулярних маркерів дозволя-
ють прискорити перенесення господарсько-
корисних генів у необхідні генотипи і забезпе-
чити створення нових сортів з цілим комплек-
сом цінних ознак. Тому проведення дослід жень, 
спрямованих на використання новітніх мето-
дів генетики і селекції у комплексі з мол е ку-
лярно-генетичним маркуванням генів, що де-
термінують господарсько-корисні ознаки, є 
ва жливим для створення і забезпечення ви-
робництва новими конкурентоспроможними, 
високопродуктивними вітчизняними сортами 
озимої м’якої пшениці.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ СЕЛЕКЦІЇ

ТА НАСІННИЦТВА В УКРАЇНІ

У відділі генетичного поліпшення рослин 
Інституту фізіології рослин і генетики (ІФРГ) 
НАН України (далі Інституту) започаткована 
та на протязі останніх десятиліть ведеться 
спрямована селекція за ознакою високої про-
дуктивності в поєднанні з підвищеними по-
казниками хлібопекарської якості та комплек-
сом інших господарсько-цінних характеристик. 
Використання в селекційній програмі Ін с ти-
туту новітніх методів генетики, маркер-до по-
по міжної селекції, хромосомної інженерії та 
класичних методів селекції дозволяє в короткі 
строки створювати нові сорти озимої пшениці, 
придатних для максимального впровадження 
у виробництво в Україні та за її межами. Еко-
номічний ефект від впровадження розробки 
становить приблизно 2,2 млрд. грн. на рік за 
рахунок прибавки врожаю на 0,6—1 т/га в по-
рівнянні з сортами, що на даний час знахо-
дяться у виробництві, та національними стан-

дартами за однакового рівня енергозатрат на 
одиницю площі.

Зернове господарство в Україні є стратегіч-
ною і найбільш ефективною галуззю народно-
господарського комплексу. Розроблена та реа-
лізується галузева програма «Зерно України», 
якою передбачено довести валове виробни-
цтво зерна до 80 млн. т. на рік.

На протязі 2013 року сформованим творчим 
колективом Інституту виконувався інновацій-
ний проект НАН України «Впро вадження у 
виробництво високопродуктивних сортів ози-
мої пшениці, стійких до стресових факторів, 
створених на основі використання хромосом-
ної генної інженерії та маркер-до по міжної се-
лекції». Метою інноваційного проекту перед-
бачалося:

 забезпечення прискореного розмноження ори-
гінального насіння нових сортів озимої пше-
ниці, адаптованих до природно-клі ма тичних 
умов України;

 впровадження у виробництво нового поко-
ління сортів та формування мережі базових 
насінницьких формувань в Україні та за її 
межами;

 проведення досліджень щодо молекулярно-
генетичного маркування сортів та ліній ози-
мої пшениці;

 проведення маркетингових досліджень та 
інформаційно-консультативного забезпе-
чення інноваційного проекту.
У 2013 р. вперше в Україні отримано валове 

виробництво зерна понад 63,5 млн. т, а середня 
урожайність досягла  40 ц/га. Отримано уро-
жай озимої пшениці 33,9 ц/га на площі 6,5 млн. 
га, кукурудзи понад 64 ц/га з площі 4,8 млн. га, 
ячменю — 23,4 ц/га (озимий і ярий) на площі 
3 153 000 га.

Виробництво зерна на 1 жителя України в 
2013 р. перевищило 1380 кг проти 360 кг в сві-
ті, а експортний потенціал становив понад 30 
млн. т (табл. 1).

В Україні селекція озимої м’якої пшениці 
ведеться в 11-и наукових установах системи 
Національної академії аграрних наук України, 
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Національної академії наук України, вищих на-
вчальних закладах та в 6-и приватних селекцій-
них фірмах. Станом на 2013 р. біля 60 сортів в 
Реєстрі сортів рослин України належать Се лек-
цій но-генетичному інституту (Одеса), 58 сортів 
— Інституту фізіології рослин і генетики НАН 
України, 22 сорти — Миронівському інституту 
пшениці, 11 сортів — Інституту рослинництва 
ім. В.Я. Юр’єва та іншим установам.

Всього в Реєстрі сортів рослин України на 
сьогодні нараховується 389 сортів озимих зер-
нових культур, в т.ч. озимої пшениці — 283 
сорти, з яких м’якої — 264 сорти. З них 211 
сортів  створено українськими селекціонера-
ми, що становить 80 % від загальної кількості. 
Як свідчать результати польових досліджень, 
генетичний потенціал продуктивності сортів, 
занесених у Державний Реєстр сортів рослин 
України, становить 7,2—12,4 т/га (табл. 2).

Іноземна селекція на сьогодні в Реєстрі сор-
тів рослин України представлена 17-ма сорта-
ми селекційних установ Російської Федерації, 

12-ма сортами Німеччини, сортами Франції, 
Австрії, Сербії, Кіпру, Польщі, Нідерландів та 
інших країн. Проте іноземні сорти щорічно за-
ймають лише 10—15 % від загальної площі по-
сіву озимої пшениці в Україні.

Важливим напрямом селекційної роботи є 
створення сортів озимої пшениці з високою 
екологічною пластичністю. Потрібно відзна-
чити, що зареєстровані сорти озимої пшениці 
в цілому по Україні пропорційно представлені 
в різних природно-кліматичних зонах (рис. 1). 

Дослідження нових сортів в різних ґрунтово-
кліматичних умовах засвідчили, що найбільш 
високою екологічною адаптивністю в різних 
підзонах, мікрозонах і географічних точках на-
шої держави мають новозареєстровані сорти, 
які спроможні формувати стабільно високу уро-
жайність. Сорти озимої пшениці селекції ІФРГ 
НАН України представлені по зоні По лісся — 
44-ма сортами (36 %), Лісостепу — 47-ма сор-
тами (39 %), Степу — 31-им сортом (25 %). У 
2013 р. сорти озимої пшениці селекції Інсти-
ту ту займали близько 1,746 млн. га., що стано-
вить 25,6 %. Найбільші площі посіву ці сорти 
займали  в областях: Вінницькій  — 195 тис. га, 
Харківській — 168, Дніп ро пет ров сь кій — 149, 
Полтавській — 120, Черкаській — 110 тис.

По природно-кліматичних зонах у 2013 р. 
найбільшу площу сортами Інституту засіва-
лось по зонах: Лісостеп — понад 1,046 млн. га; 
Степ — 525 тис. га; Полісся — 182 тис. га (рис. 2).

За найважливішою господарсько-біоло гіч ною 
властивістю, урожайним потенціалом і рівнем 
інтенсивності серед новозареєстрованих сор-
тів озимої пшениці є високоінтенсивні та ін-
тенсивні сорти. Високоінтенсивні сорти ха-
рактеризуються високим урожайним потенці-
алом, доволі широкою нормою реакції на оп-
тимізацію умов вирощування. Серед цієї гру-
пи сортів селекції Інституту варті уваги сорти 
Нива Київщини, Славна, Чорнява, Спа сівка, Да-
рунок Поділля, Сотниця та ін., які за сприятли-
вих умов здатні сформувати рекордно високу 
врожайність. Сорти цієї групи краще реалізу-
ють урожайний потенціал на високих агрофо-

Таблиця 1

Частка України в світовому виробництві
та експорті зерна, млн. т

Виробництво зерна
в 2013 р., т. Експорт 

2013 р.
Всього В т.ч.

на 1 людину

Світ — усього 2491,8 0,36 329,8
Україна 63,5 1,38 31,0

Таблиця 2

Кількість сортів озимих зернових у Державному
Реєстрі сортів рослин на 2013 рік, шт

Культура Всього 
сортів

в т.ч.

української 
селекції

іноземної 
селекції

української 
селекції, %

Озимі зер но ві 
всього

389 307 82 79

в т.ч. пше ни ця 283 230 53 81
з них: м’яка 264 211 53 80
тверда 19 19 — 100
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нах після кращих попередників та за сприят-
ливих кліматичних умов (табл. 3).

На жаль, значна частина фермерів не мають 
можливостей забезпечити сорти такого типу 
агротехнологіями та матеріальними ресурса-
ми. Крім того, зміни клімату та глобальне по-
тепління вимагають створення сортів, які ма-
ють природну властивість адаптації до неспри-
ятливих умов. Тому сорти різних груп інтен-
сивності з неоднаковими вимогами до умов 
вирощування є необхідною умовою для успіш-
ного виробництва.

Для сортів інтенсивного типу характерна 
краща екологічна пластичність, посухо- та мо-
розостійкість. Серед зареєстрованих сортів до 
цієї групи відносять сорт озимої пшениці По-
долянка, Богдана, Вінничанка, Новокиївська, Ла-
зурна, Лимарівна, Наталка, Снігурка, Со неч ко 
та ін. Цим сортам притаманні високі зимо-, по-
сухо- і жаростійкість, кущистість, підвищена 
конкурентоздатність щодо бур’янів, менша 
вимогливість до умов вирощування, вони до-
бре переносять дію несприятливих і стресових 
чинників. Завдяки цьому вони займають зна-
чні площі у виробництві (табл. 4).

Одним із основних завдань інноваційного 
проекту було забезпечення швидкого розмно-
ження насіння в первинних ланках насінни-
цтва нових сортів озимої пшениці та організа-
ція впровадження їх у виробництво.

У минулому році в Інституті насінництво ве-
лось по 38-и сортах озимої пшениці. Нез ва ж а-
ю чи на несприятливі умови перезимівлі (вип-
рівання та снігова пліснява), вирощено понад 
150 т добазового насіння (розсадника розмно-
ження першого року). 

У 2013 р. в Інституті здійснювалося вироб-
ництво насіння розсадників розмноження дру-
гого року та супереліти. Площа насінницьких 
посівів становила 203,6 га. З урожаю отрима-
но, доведено до посівних кондицій та реалізо-
вано понад 550 т насіння (розсадник розмно-
ження другого року та супереліта) 30-и нових 
сортів озимої пшениці (Наталка, Сонечко, Со-
лоха, Золотоволоса, Хоревиця, Сотниця, Ли ма-

Таблиця 3

Нові високоінтенсивні сорти пшениці
м’якої озимої селекції ІФРГ НАН України

Назва
сорту

Рік
реєстрації

Зона
районування

Максимальна 
врожайність,

т/га

Спасівка 2012 СЛП* 11,2
Орійка 2013 СЛП 11,4
Дарунок Поділля 2013 СЛП 10,9
Сотниця 2013 СЛП 11,0
Каланча 2013 ЛП 10,7
Полянка 2013 СЛП 10,8
Гілея 2014 СЛП 10,8
Борія 2014 СЛП 10,1
Придністровська 2014 ЛП 10,4
Астарта 2014 СЛП 11,7
Малинівка 2014 СЛП 11,1

Примітка. *С — степ, Л — лісостеп,  П — Полісся.

Рис. 1. Районування сортів озимої пшениці по природно-
кліматичних зонах України (2013 р.)

Рис. 2. Площа посівів сортів озимої пшениці селекції 
ІФРГ НАНУ під урожай 2013 року по природно-клі ма-

тич них зонах України

Полісся 182 тис. га
Лісостеп 1,046 млн. га
Степ 525 тис. га
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рівна, Смуглянка, Каланча, Хуртовина, Лазур на, 
Орійка, Володарка, Переяславка, Ново київська, 
Придніпровська, Зимоярка, Нива Київ щи ни, Дос-
таток, Снігурка, Чорнява, Спасівка, По до лянка, 
Фаворитка, Дарунок Поділля, Чи ги ринка, Бог-
дана, Вінничанка).

Завдяки інноваційному проекту досягнуто 
позитивної динаміки збільшення площ посіву 
сортами селекції ІФРГ НАН України. Під уро-
жай 2014 р. площа посівів первинних ланок 
на сінництва збільшена проти 2013 р. практич-
но в 2,5 рази. Вперше до цієї роботи залучено 
кращі базові насінницькі формування Він ни-
ць кої та Київської областей (табл. 5).

На сьогодні площа первинних ланок насін-
ницьких посівів складає 500 га, прогнозовані  
обсяги виробництва насіння (розсадник роз-

множення другого року) — 1750 т. Ми споді-
ваємося, що це дасть можливість через декіль-
ка років площу посіву в Україні сортами ози-
мої пшениці селекції Інституту збільшити до 
2 млн. га (30 % площ посіву), а за кордоном 
довести площу посіву до 250—300 тис. га.

У рамках виконання інноваційного проекту 
ви конувалися роботи по молекулярно-ге не тич-
ному маркуванні сортів і ліній озимої пшениці. 
Сьогодні у виробництві знаходиться значна кі-
лькість сортів озимої пшениці з житньо-пше-
нич ною транслокацією (1RS.1BL або 1RS. 1AL). 
Ці транслокації мають високу селекційну цін-
ність, оскільки позитивно впливають на ефект 
зернової продуктивності, характеризуються ви-
сокою адаптивністю до зовнішніх факторів се-
редовища та стійкістю проти збудників хвороб. 
За даними багатьох дослідників встановлено, 
що ці транслокації крім позитивного мають і не-
гативний вплив, здатний знижувати хлібопекар-
ські якості борошна та цінність зерна. У світо-
вій практиці селекції пшениці, житньо-пше нич-
ні транслокації використовуються вже понад 
35 років, але розірвати зв’язок між селекційно 
позитивними і негативними факторами надз-
ви чайно складно. У зв’язку з цим виникає пи-
тання ефективного контролю транслокаційних 
хромосом як в процесі селекції, так і первинно-
го насінництва. Для цього розроблені відповід-
ні біохімічні та молекулярно-генетичні тести.

За період виконання проекту було опрацьо-
вано процедуру полімеразно ланцюгової реак-

Таблиця 4

Нові інтенсивні сорти пшениці
м’якої озимої селекції ІФРГ НАН України

Назва
сорту

Рік
реєстрації

Зона
районування

Максимальна 
врожайність,

т/га

Наталка 2010 СЛП 10,2
Сонечко 2010 СЛП 10,6
Новокиївська 2010 СЛП 10,2
Хоревиця 2011 СЛП 10,5
Лимарівна 2012 СЛП 10,2
Чигиринка 2012 СЛП 11,2
Лазурна 2012 СЛП 10,3
Злука 2012 СЛП 11,5

Таблиця 5

Посів насіння на первинних ланках ДСВ ІФРГ НАН України
та базових формуваннях під урожай 2014 р.

№
пор. Назва підприємства Площа посіву, га Кількість сортів, шт Очікувані обсяги виробництва 

насіння первинних ланок (РР 2), т

1 ІФРГ НАНУ 75 40 300
2 ДСВ ІФРГ НАНУ 230 20 600
3 УкрНДІПВТ ім. Погорілого 50 5 200
4 ТОВ «Агрогбуд» 60 21 300
5 АФ «Ольгопіль» 85 21 350

Всього 500 — 1 750
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Таблиця 6
Науково-практичні конференції «День поля», проведені в 2013 р.

Назва закладу Дата
проведення Зміст експонування Кількість

учасників

АФ «Ольгопіль», Чечельницький 
р-н, Вінницької області.

червень
2013

Сорти пшениці озимої селекції ІФРГ НАНУ і тех-
нології вирощування на насіння та товарне зерно

400

ТОВ АФ «Славутич», Пок ров сь-
кий р-н, Дніпропетровська обл.

червень
2013

Насінництво та виробництво зерна озимої пшениці 
в умовах центрального Степу України

75

ТОВ «Оболонь-агро», Чем е рі ве-
цький р-н, Хмельницька обл.

червень
2013

Сортові ресурси озимої пшениці та високоякісне 
насіння — гарантія успіху

200

ПП АФ «Довжанська», Сверд-
лов ський р-н, Луганська обл.

червень
2013

Насінництво озимої пшениці та виробництво то-
варного зерна в східному Степу України

100

УкрНДІПВГ ім. Л. Погорілого, 
Київська обл.

червень
2013

Особливості технологій виробництва зерна та на-
сіння в Лісостеповій зоні України

200

ТОВ «Арчі», Козятинський р-н, 
Вінницька обл.

червень
2013

Технології насінництва та товарного зерновиробни-
цтва київських пшениць у Вінницькій області

150

ФГ НВО «Мрія», Густинський 
р-н, Тернопільська обл.

червень
2013

Нові сорти та технології вирощування високоякіс-
ного зерна та насіння сортів пшениці озимої селек-
ції ІФРГ НАНУ

150

ТОВ АФ «Пісчанська», Крас ног-
вар дійський р-н, Харківська обл.

червень
2013

Особливості нових сортів озимої пшениці та еле-
менти технології їх вирощування на насіння і товар-
не зерно в умовах Харківської області

100

ПрАТ «Райз-Максимко», м. Чер-
вонозаводське, Лохвицький р-н, 
Полтавська обл.

червень
2013

Нові сорти київських пшениць в насінницьких і то-
варних посівах в центральних регіонах Лісостепової 
зони України

200

ТОВ МНЗ «Насінпром», с. По лі-
гон, Жовтневий р-н, Мико лаївсь-
ка обл.

червень
2013

Технології виробництва високоякісного насіння но-
вих високопродуктивних сортів озимої пшениці

400

ПП «Аскон», смт. Якимівка, Яки-
мівський р-н, Запоріжська обл.

червень
2013

Особливості технології виробництва високоякісно-
го насіння на богарних та зрошуваних землях

150

ДПДГ «9 січня», Хорольський р-н, 
Полтавська обл.

червень
2013

Особливості нових сортів озимої пшениці та еле-
менти технології їх вирощування на насіння і товар-
не зерно в умовах Полтавської області

200

ції (ПЛР) тесту з використанням специфічних 
праймерів, підібрані температурні умови реак-
ції і отримані результати ідентифікації мар-
керних для плеча (1 RS) житньої хромосоми 
локусів (X rems та Sec-1). Опрацьована лабо-
раторна процедура ПЛР, що дозволяє здійсни-
ти контроль локусу Glu-Bl A1, який має екс-
трасильний позитивний ефект на хлібопекар-
ську якість борошна і вимагає постійного 
контролю в процесі селекції та первинного на-
сінництва.

Отримані дані свідчать, що оптимізована про-
цедура ПЛР-контролю локусу Glu-B1 Аl дозво-
ляє виявити гомогенні зразки пшениці за озна-
кою присутності/відсутності локусу Glu-B1 Аl.

Це означає, що у випадку гетерогенності 
відповідна лабораторна процедура дозволяє 
розділити гетерогенні зразки пшениці (в про-
цесі селекції чи первинного насінництва) на 
окремі біотипи і тим самим досягти гомоген-
ності зразка сорту, значно поліпшити показни-
ки його якості та пластичності.
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Надзвичайної уваги в процесі виконання про-
екту приділено інформаційно-кон су ль та тив-
ному супроводженню створених інновацій. За 
2013 р. членами авторського колективу іннова-
ційного проекту та іншими про від ни ми вчени-
ми Інституту у базових насінницьких форму-
ваннях проведено 12 регіо нальних конферен-
цій «День поля» (табл. 6), а на базі АФ «Оль го-
піль» Вінницької області — Міжнародну науково-
практичну конференцію «День поля — 2013».

У заходах, що проводилися, прийняло участь 
понад 2,3 тисячі спеціалістів фермерських (се-
лекційних) формувань, сільськогосподарсь ких 
підприємств, агрохолдингів, представників ор-

ганів виконавчої влади регіонів, Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, 
представників аграрної науки та освіти нашої 
держави, а також зарубіжних партнерів. Ма те-
ріали цих заходів широко висвітлювались у 
засобах масової інформації (газети, радіо, те-
лебачення).

Надзвичайно дієвим заходом пропагування 
та впровадження досягнень науки у виробни-
цтво є формування в різних природно-клі ма-
тичних зонах України науково-технологічних 
полігонів сучасних сортів-інновацій, адапто-
ваних до умов зовнішнього середовища, та су-
часних сортових технологій виробництва ви-
сокоякісного насіння і продовольчого зерна.

У 2013 р. такі науково-технологічні поліго-
ни під контролем авторів інноваційного про-
екту закладено в 12-и суб’єктах насінництва 
нашої держави та в 5-и науково-технологічних 
полігонах в агроформуваннях Росії, Прид ніст-
ров’я та Молдови (табл. 7).

Спільно з відділом генетичного поліпшення 
рослин членами авторського колективу інно-
ваційного проекту докладено чимало зусиль 
для реєстрації сортів селекції Інституту в кра-
їнах ближнього зарубіжжя. Сьогодні до Реєс т-
ру сортів рослин Російської Федерації внесено 
2 сорти озимої пшениці, 3 сорти проходять ви-
пробування та передано заявки на випробу-
вання в 2014 р. ще 3-х сортів.

До Реєстру сортів Придністровської Мол-
да вської Республіки (ПМР) на 2014 р. внесено 
7 сортів озимої пшениці, республіки Молдова — 
1 сорт та на 6 сортів подано заявки на випро-
бування. Подано заявки на сортовипробуван-
ня 4-х сортів озимої пшениці до республіки 
Бі лорусь, вивчається питання передачі сортів 
(гібридів) на сортовипробування в прибалтій-
ські країни.

За матеріалами досліджень авторським ко-
лективом інноваційного проекту надруковано 
10 статей, зроблено 5 виступів по телебаченню 
та радіо та 2 друки в пресі. Підготовлено для 
широкого використання виробниками насіння 
сортів селекції Інституту методичні рекомен-

Таблиця 7
Науково-технологічні полігони в 2013 р.

№
пор.

Назва
підприємства

Кількість
сортів

Регіон/
область

Росія

1 «Павловска Нива» 8 Воронежська обл.
2 АФ «Белмясо-

пром»
10 Бєлгородська 

обл.
3 АФ «Еко—Нива» 6 Курська обл.

Молдова
4 Молдова 6 Кишинів

Придністров’я
5 Тираспольский р-н 6 Придністров’я

Україна
6 ДСВ ІФРГ НАНУ 40 Київська обл.
7 АФ «Ольгопіль» 35 Вінницька обл.
8 ТОВ «Агробуд» 35 Вінницька обл.
9 МНЗ «Насінпром» 16 м. Миколаїв

10 АФ «Корсунь» 28 Черкаська обл.
11 ДПДГ «Черкаське» 17 Черкаська обл.
12 «Сварог Вест

Груп»
28 Хмельницька обл.

13 ТОВ «Оболонь
Агро»

28 Хмельницька обл.

14 НВО «Мрія» 28 Тернопільська обл.
15 «Зелений гай» 31 Полтавська обл.
16 ДПДГ «9 січня» 14 Полтавська обл.
17 ДП «ЦСЕНСМ» 24 Дніпропетровсь-

ка обл.
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дації «Технологія виробництва сертифіковано- 
го насіння пшениці озимої».

Національна академія наук України багато 
уваги приділяє інвестиційно-ін но ваційному 
розвитку вітчизняної науки. Вста новлено, що 
найбільший ефект може бути досягнутий при 
комплексному поєднанні мож ливостей і про-
позицій науково-технічного сек тору економі-
ки з підприємницьким сектором через форму-
вання ефективної інноваційної ін фра ст рук ту-
ри. З урахуванням зарубіжного дос віду ефек-
тивна структура вітчизняного наукомісткого 
ринку повинна визначатися діяльністю тех-
нополісів, технологічних, наукових та індуст-
ріальних парків, інноваційних центрів з тран-
с феру технологій, інноваційно-ін вес ти цій них 
бізнес-інкубаторів, інформа цій но-експе ри мен-
тальних мереж консалтингових та інжирінго-
вих фірм, державних та приватних інвесторів, 
які, на жаль, розвиваються в Україні дуже по-
вільно.

ВИСНОВКИ

Виконані нами дослідження по створенню 
нових сортів пшениці та їх широкомасштабно-
му впровадженню у виробництво є суттєвим 
внеском у розвиток аграрної економіки та за-
безпечення продовольчої безпеки нашої країни. 
Інститут фізіології рослин і генетики НАН Ук-
раїни має суттєвий науковий потенціал для по-
дальшого розвитку цих досліджень та розшире-
ння впроваджень нових сортів-інновацій з ме-
тою подальшого нарощування хлібного достат-
ку нашої країни та її експортного потенціалу.

Створені високопродуктивні сорти-інно ва ції, 
які визнанні новим селекційним досягненням.

Постійно зростають посівні площі, які за-
йняті під новими сортами пшениці озимої. 
Лише за останні 5 років кількість ліцензійних 
договорів на використання селекційних досяг-
нень Інституту зросла з 1860 до 2785. Це до-
зволило засівати сортами пшениці, розробле-
ними в ІФРГ НАН України, понад 1,75 млн. га 

посівних площ, а врожай, зібраний з цих площ, 
здатний майже повністю забезпечити потреби 
України у продовольчому зерні. Щорічний еко-
номічний ефект від впровадження нових сор-
тів у виробництво перевищує 2,2 млрд. грн., 
що є вагомим внеском у вирішення продово-
льчої безпеки нашої держави.

Однак на сьогодні матеріально-технічна ба-
за Інституту не відповідає сучасним вимогам 
досліджень і не розраховує на досягнуті об’єми 
впровадження інновацій у виробництво. Вона 
потребує суттєвого оновлення і фінансової під-
тримки з боку держави. Земельні угіддя Ін-
ституту також дуже обмежені і до того ж роз-
міщенні лише в зоні Полісся. Оскільки се ле к-
ційно-насінницька робота пов’язана з необхід-
ністю урахування зональних природно-клі ма-
тичних умов України, то виникає необхідність 
розширення землекористування Інституту за 
рахунок земель, розміщених у зоні Лісостепу 
та Полісся, що суттєво активізувало б іннова-
ційну діяльність наукової установи.

Моргун В.В., Гаврилюк Н.Н., Оксём В.П.,
Моргун Б.В., Починок В.М.

Институт физиологии растений и генетики
НАН Украины, Киев

ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ,
СТОЙКИХ К СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ, 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СОРТОВ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, СОЗДАННЫХ

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХРОМОСОМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Приведены результаты исследований, проведенных в 
Институте физиологии растений и генетики НАН Укра-
ины в 2013 г. Охарактеризовано современное состояние 
селекции, семеноводства и сортовых ресурсов стратеги-
ческой для нашего государства культуры — озимой мяг-
кой пшеницы. Приведены конкретные примеры, с помо-
щью которых существенно расширены посевные площа-
ди сортов-инноваций на территории Украины и впервые 
начата работа по внедрению их в производство стран 
ближнего зарубежья.

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, генетичес-
кий потенциал, селекция, семеноводство, ржано-пшени-
чная транслокация, инновация.
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Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України

Morgun V.V., Gavrilyuk M.M., Oksem V.P.,
Morgun B.V., Pochynok V.M.

Institute of Plant Physiology and Genetics
of the NAS of Ukraine, Kyiv

INTRODUCTION OF NEW, STRESS RESISTANT,
HIGH-YIELDING WINTER WHEAT VARIETIES

BASED ON CHROMOSOME ENGINEERING
AND MARKER-ASSISTED SELECTION

  The results of research conducted in 2013 at the Insti-
tute of Plant Physiology and Genetics of NAS of Ukraine 

are presented. Current state of breeding, seed production 
and varietal resources of strategic culture — soft winter 
wheat, is characterized. Concrete examples, through which 
the crop areas of innovative varieties are significantly ex-
panded on the territory of Ukraine are presented; for the 
first time the work on their introduction into production of 
nearby countries was started. 

Key words: winter wheat, variety, genetic potential, se-
lection, seed production, rye-wheat translocation, in no va-
tion.

Стаття надійшла до редакції 07.05.14



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


