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ДО 120-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ПЕТРА 

ВАСИЛЬОВИЧА КУЧУМОВА 

Петро Васильович Кучумов народився 17 травня 

1900 року у м. Ярославлі, Росія. У 1918 році. 

закінчив гімназію. У 1919–1921 роках служив у 

Червоній Армії. З осені 1921 року до 1925 року. 

навчався в Харківському сільськогосподарському 

інституті, одержав спеціальність «агроном-

організатор». Упродовж трьох років працював 

районним агрономом у Дніпропетровській і 

колишній Сталінській (нині Донецькій) областях. 

У 1928–1930 роках П. В. Кучумов  старший 

агроном Маріупольського насінницького союзу. У 

1931 році працює завідувачем сортовідділу 

Наркомзему УРСР м. Маріуполя. Після ліквідації 

установи у тому ж році перейшов працювати на Харківську селекційну станцію, займаючи 

посади: спочатку молодшого, потім старшого наукового співробітника. З 1932 року очолив 

групу селекції ярої пшениці і починає вести селекцію м’якої та твердої ярої пешниці. Цю 

посаду обіймав до 1955 року. У 1938 році Петро Васильович захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук у Московській 

сільськогосподарській академії ім. К.А. Тімірязєва.  

Під час окупації Харкова німецько-фашистськими військами в жовтні 1941 року 

Петро Васильович, проводячи евакуацію Харківської селекційної станції, не встиг виїхати з 

Харкова і, залишившись на окупованій німцями станції, докладав зусиль для збереження 

селекційного матеріалу і самої станції. Коли Харків було звільнено у перший раз (лютий-

березень 1943 р.), перед другою окупацією, П. В. Кучумов виїхав до Казанської селекційної 

станції, де працював заступником директора з наукової роботи. У 1944 р. повернувся на 

Харківську селекційну станцію, де продовжував селекцію ярої пшениці для сухого й 

зрошуваного землеробства. 

Ведучи селекцію ярої пшениці, П. В. Кучумов надавав першочергового значення і 

активно залучав широкий вихідний матеріал як з світової колекції Всесоюзного інституту 

рослинництва (ВІР), так і місцеві форми народної селекції. Зокрема, результативним було 

залучення до схрещувань представників видового різноманіття пшениці  Triticum 

turgidum L., T. dicoccum (Schuebl.) Schrank та інших. Це забезпечило видатні успіхи в його 

роботі. У передвоєнному 1940 році розсадник вихідного матеріалу ярої пшениці включав 

2080 зразків генетичного різноманіття. Відновлюючи селекційну роботу на станції після 

звільнення Харкова від окупантів, П. В. Кучумов у звіті за 1944 рік пише: «Было высеяно 

189 образцов по 6 рядков (всього у розсаднику було 230 зразків). Основная масса  173 

образца принадлежат сохраненным местным сортам Украины. Остальные образцы  сорта 

других станций или разные виды пшеницы. Для селекционной работы состав питомника 

совершенно недостаточен. Необходимо к посеву следующего года привлечь достаточно 

полный исходный материал других станций, подобравши его в соответствии с задачами 

селекции из мировой коллекции пшениц и селекционных сортов других станций. По-

видимому, успешнее всего можно решить эту задачу с помощью материалов станций 

Поволжья (Саратов, Красный Кут)». 

Розсадник вихідного матеріалу 1946 року включав уже 1460 зразків, зокрема 1008 

зразків світової колекції ВІР походженням з 55 країн. Але в умовах виключної посухи 1946 

року яра пшениця дала низький урожай. Навіть у районованих сортів, а тим більш у зразків 

світової колекції, отримано незначний урожай, насіння було щупле та дрібне. Попри це, з 

1008 висіяних зразків урожай одержано у 775, які виявились більш стійкими до цього 
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чинника, отже більш цінними для селекції. Серед сортів і ліній Харківської селекційної 

станції перше місце за врожайністю зайняли по твердих пшеницях: Народна, Гордеіформе 

34-5129, Гордеіформе 25-155, Гордеіформе 13-236; по м’яких пшеницях Лютесценс 32-

249.  
Найбільшими досягненнями П. В. Кучумова, які мали епохальне значення для 

вітчизняної селекції, були сорти пшениці твердої Народна та особливо Харківська 46. 

Сорт пшениці твердої ярої Народная (первинна назва «Народний») створена 

методом масового добору із зразка № 231 твердої пшениці Гарновка, одержаного від 

селянина Т. С. Володченка з с. Одноробівка Золочіського району Харквської області в 

кількості 400 г. На Харківській селекційній станції цей зразок вивчався і проходив 

селекційну проробку під назвою Гордеіформе 9423 у 1934–1938 роках; у Державному 

сортовипробуванні в 1941, 1945–1947 роках, був районований з 1947 по 1979 роки, тобто 33 

роки.  

Шедевр вітчизняної селекції Харьковская 46 створений наступним чином. У 1934 

році з міжвидового гібрида Triticum turgidum / T. dicoccum була виділена лінія типу пшениці 

твердої № 34-5129, яку схрестили з формою пшениці твердої степової волзької екологічної 

групи, у подальшому провели добори й об’єднання чотирьох кращих однорідних ліній. 

Сорт Харківська 46 протягом 1960–1970 років був основним сортом твердої пшениці в 

колишньому СРСР, в окремі роки займав 95 % її площі від України й Північного Кавказу до 

Східного Сибіру. Площі його посіву становили світовий рекорд для твердої пшениці. Цей 

сорт залишається в Державному реєстрі Росії на 2020 рік. 

При селекції пшениці м’якої ярої головну увагу приділяли стійкості до гессенської 

мухи, яка була найнебезпечнішим шкідником зони. Серед місцевих сортів не виявлено 

жодного стійкого, відібрано лише декілька зразків світової колекції. Вони були схрещені з 

місцевими формами, одержано сорти харківської селекції Эритроспермум 459 і Мильтурум 

162, гібридизацією яких між собою створено сорт Отечественная (районовано в 1959 р.), 

який, окрім Харківської області, з успіхом вирощувався на Північному Сході Росії та в 

Тульській області. У подальшому від схрещування цього сорту з сортом Артемовка 

одержано сорт Коллективная, стійкий до хвороб і шкідників. Сорт передано на Державне 

сортовипробування у 1956 році. Наступним етапом було залучення до гібридизації 

видатного сорту Поволжжя Саратовская 29 з нащадком озимої пшениці Мильтурум 215. 

Серед нащадків виділено сорт Харьковская 93 (районовано у 1972 р.), який до цього часу є 

еталоном хлібопекарських якостей пшениці. Отже, досягнення з селекції пшениці м’якої 

ярої також були значними.  

Починаючи з 1946 року, одночасно з роботою на станції, П. В. Кучумов займав 

посаду завідувача лабораторії селекції Інституту генетики і селекції АН УРСР. Впродовж 

декількох років очолював курси підвищення кваліфікації агрономів-насінників, займав 

посаду інспектора-методиста Міністерства сільського господарства. 

У докторській дисертації «Селекція ярої пшениці для Лівобережної України», 

захищеній у 1954 році у ВІРі, Петро Васильович узагальнив методичні напрацювання та 

практичні результати 20-річної (1933–1954 рр.) селекції пшениці ярої. Основну увагу 

приділено роботі з гібридним матеріалом на ранніх етапах селекційного процесу. 

П. В. Кучумов пішов з життя 28 грудня 1961 р. Похований у м. Харків. Діяльність 

П. В. Кучумова високо оцінена державою і суспільством. У 1968 р. за розробку методики 

міжвидової гібридизації і створення видатних сортів ярої пшениці Народна і Харківська 46 

йому посмертно присуджено Премію імені академіка В. Я. Юр‘єва Академії наук України. 

На увіковічення пам‘яті свого видатного попередника, селекціонери Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва на чолі з академіком УААН В.С. Голіком, створили сорт 

пшениці твердої ярої, названий на честь свого вчителя «Кучумовка», включений до 

Державного реєстру у 2007 р.  

Світла особистість Петра Васильовича Кучумова і його наукова спадщина назавжди 

є частиною національної і світової інтелектуальної скарбниці. 
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