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КІР’ЯН МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
(до 80-річчя від Дня народження)
9 березня 2017 року виповнилося 80 років від Дня
народження виданого вченого-рослинника, кандидата
сільськогосподарських
наук,
старшого
наукового
співробітника, багаторічного директора Устимівської
дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва НААН Кір’яна Михайла Васильовича.
Всю свою трудову та наукову діяльність Михайло
Васильович присвятив роботі з генетичними ресурсами
рослин. Пройшов шлях від наукового співробітника,
завідувача інтродукційно-карантинним розсадником,
завідувача лабораторії зернових колосових культур до
директора Устимівської дослідної станції рослинництва.
Завдяки його організаторським здібностям і
самовідданій праці станція була однією з кращих сільськогосподарських дослідних станцій
колишнього СРСР, а з набуттям Україною незалежності зберегла і розвинула свій науковий
і економічний потенціал. Під керівництвом і за активної особистої участі М.В.Кір'яна на
станції була зосереджена, вивчена, збагачена новими цінними зразками вітчизняного і
зарубіжного походження, збережена у життєздатному етапі для сучасного і майбутніх
поколінь унікальна колекція генетичного різноманіття сільськогосподарських рослин
загальною чисельністю понад 25 тисяч сортів і форм, що належать до понад 100 культур.
Ця колекція є однією з головних складових Національного банку генетичних ресурсів
рослин України.
Під керівництвом і зусиллями М. В. Кір'яна Устимівська дослідна станція стала
полігоном, на якому випробуються в умовах південного Лісостепу нові сорти і гібриди
сільськогосподарських культур вітчизняної і зарубіжної селекції, проводиться
ознайомлення з ними широких кіл фахівців, фермерів. Станція стала одним з провідних
насінницьких господарств для забезпечення Полтавської та інших областей України
високоякісним насінням кращих сортів і гібридів зернових, зернобобових, круп'яних,
овочевих, олійних культур, картоплі.
Завдяки зусиллям М. В. Кір'яна на станції реконструйовано, впорядковано і
підтримується закладений у 1893 році дендрологічний парк, якому наданий статус
Державного, і який також є національним надбанням України.
М. В. Кір'ян здійснив низку наукових розробок, які є вагомим внеском у наукову
скарбницю України. Зокрема, Михайло Васильович вивчив понад 35 тисяч сортів і форм
головної зернової культури України - озимої пшениці. Він брав участь у галузевих
наукових програмах - „Мороз", „ДІАС", „Генетичні ресурси рослин" та інших, що
дозволило розробити ефективні методи створення вихідного матеріалу для селекції,
збагатити генофонд рослин. Результати них розробок викладені у більш ніж 70
опублікованих наукових працях. Він є співавтором низькоморфійних сортів маку
олійного Корал і Кристал, які включені до Державного реєстру сортів рослин України
і відіграють значну роль у збереженні цієї традиційної для України і цінної продовольчої і
технічної культури. Він почесний професор Полтавської ДАА, один з провідних в Україні
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фахівців з генетичних ресурсів, був постійним членом Ради ботанічних садів України.
Неодноразово представляв Україну на наукових симпозіумах і з'їздах у країнах СНД. За
досягнення у галузі інтродукції рослин та ресурсознавства він відзначений Почесним
знаком УААН, ювілейною медаллю академіка М.І.Вавилова, пам'ятною медаллю на честь
сторіччя Всеросійського науково-дослідного інституту рослинництва ім. М.І.Вавилова.
Колектив Устимівської дослідної станції рослинництва вітаючи ювіляра бажає
Михайлу Васильовичу доброго здоров’я, великого людського щастя, сімейного добробуту
та злагоди, щирих та добрих друзів. Нехай у житті Вас завжди супроводжує натхнення та
удача, зігріває віра у краще майбутнє, щира любов та відданість близьких людей.
Харченко Ю.В.
Директор Устимівської дослідної
станції рослинництва
Кір’ян В.М.
Заступник директора станції
з наукової роботи
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