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ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

В. В. ТАЛАНОВА — ВИДАТНОГО 

СЕЛЕКЦІОНЕРА ТА ОРГАНІЗАТОРА СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО СОРТОВИПРОБУВАННЯ  
 

9 грудня 2021 року виповнилося 150 років від дня 

народження організатора системи державного випробування 

сортів сільськогосподарських культур, видатного селекціонера, 

доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-

кореспондента АН СРСР — Віктора Вікторовича Таланова.  

В. В. Таланов народився 27 листопада (9 грудня) 1871 

року у Нижньому Новгороді. У 1896 році закінчив Санкт-

Петербурзький лісовий інститут за спеціальністю вчений 

лісівник. Для поглиблення знань та здобуття другої спеціальної освіти вступив на 3-й курс 

сільськогосподарського відділення Новоолександрійського інституту сільського 

господарства та лісівництва, розташованого в Люблінській губернії Царства Польського. 

Отримавши у 1898 році диплом за спеціальністю вчений агроном працював у Кам'яному 

степу (Воронезька губернія) агрономом у штаті  експедиції Лісового департаменту по 

випробуванню та обліку лісового та водного господарства Росії,  очолюваної  професором 

В. В. Докучаєвим. У 1899 році за його участі було закладено дослідне поле на базі якого 

створено Кам'яностепну дослідну станцію (нині – НДІ сільського господарства Центрально-

Чорноземної зони ім. В. В. Докучаєва). У 1899 році В. В. Таланова запросила 

Ставропольська громадська міська управа на посаду міського агронома. За підтримки 

громадського діяча Я. В. Абрамова, В. В. Талановим була створена раціональніша система 

землекористування з повного переустрію земель і запроваджена низка   нових 

агротехнічних прийомів у землеробстві Ставропольського краю. Для впровадження  

«інтенсивної системи господарювання»,  закладки серії багаторічних агротехнічних 

дослідів, які увійдуть в основу проведення державного сортовипробування, ним була 

організована у 1901 році перша на Північному Кавказі сільськогосподарська дослідна 

установа — Ставропольське дослідне поле, очолюване ним до 1906 року. З 1906–1907 років 

викладав приватне землеробство у Сумській сільськогосподарській  школі  Харківської 

губернії. Проводив систематичні читання на сільськогосподарські теми,  організовув 

показові поля. У 1910 році вчений влаштовув одну з перших у Російській імперії обласну 

сільськогосподарську виставку. 

Для поліпшення умов селянських господарств степового краю вивчав передовий  

досвід США, утворивши у 1909 році Земську сільськогосподарську агентуру (завідувач – 

І. Б. Розен). Для попередньої перевірки рекомендованих агроприйомів і сортів, що 

завозяться з Америки  та їх всебічного вивчення створив Катеринославську 

сільськогосподарську дослідну станцію (нині — Синельниківська селекційно-дослідна 

станція). З 1913 по 1917 роки був керівником відділу прикладної ботаніки, з 1913 по 1915 

рік виконував обов'язки директора станції. 

Завідуючи Відділом прикладної ботаніки активно займався інтродукцією та 
розповсюдженням в Катеринославській губернії нових кормових культур: сорго, суданської 
трави, могара та зубоподібних сортів кукурудзи. Проводив селекційні роботи з пшеницями 

і створив первинний матеріал майбутніх сортів твердої пшениці, могара, сорго. Завершив 
роботу Н. Д. Коссаковського щодо створення сортів озимої м'якої пшениці — Ферругінеум 
65, Мільтурум 40 та інших. З 1912 року, ще до відкриття станції, розпочав роботу зі 

створення та випробування міжсортових гібридів кукурудзи, показавши їхню перевагу 
порівняно із звичайними сортами-популяціями. В. В. Таланов розглядав кукурудзу як 
кормову рослину, але разом з ним і як просапну культуру у системі сівозмін, яка очищає 
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поля від бурʹянів. Вивчав вплив тривалого самозапилення кукурудзи, провів апробацію 

висіву квадратно-гніздовим способом. З ініціативи В. В. Таланова в Катеринославській 
губернії у 1908–1909 роках було створено мережу з п'яти дослідних ділянок з випробування 
кукурудзи, кормових та хлібних рослин. Ця мережа до 1917 року налічувала 12 ділянок у 

семи губерніях України та Північного Кавказу. Робота велася по розсилці колекцій, партій 
насіння нових сортів та культур, широкої популяризації та інтродукції нових зубоподібних 
сортів кукурудзи, сортів сорго та кормових трав. 

Навесні 1918 року переїхав до міста Омськ, де незабаром організував Західно-
Сибірську обласну селекційну станцію ім. Н. Л. Скалозубова (нині — Сибірський НДІ 
сільського господарства) і очолював її до 1922 року. Протягом п'яти років відбирав, 
розмножував і довів до нових сортів селекційний матеріал, що включав у себе власну 

колекцію сортів та лінії м'якої, а також твердої пшениці та понад 475 чистих ліній м'якої 
пшениці відомого селекціонера Н. Л. Скалозубова (1861–1915). На основі цього матеріалу 
було створено сорти: Гордеіформе 5, Гордеіформе 10, Лютесценс 479, Мільтурум 321 та 

Цезіум 111. Завдяки вдалим батьківським компонентам посухостійкий сорт Мільтурум 321 
та канадський сорт Kitchener (завезений В. В. Талановим до Росії) стали донорами для 
створення вченим низки сортів: Мільтурум 553, Іскра, Омська 2078, Мільтурум 13. В 

Омську В. В. Таланов організував першу в Сибіру насінницьку мережу — «Держкультуру».  
У 1920–1922 роках провів експерименти «з боротьби рас» різновидів пшениці 

адаптивних для Західного Сибіру. Є одним з організаторів Омського середнього 
сільськогосподарського училища Сибірського інституту сільського господарства і 

лісівництва (нині — Омський державний аграрний університет). З 1921 року Сибірському 
інституті сільського господарства та промисловості завідував кафедрою тайгового 
землеробства, читав: «Вступ до агрономії», «Основи селекції» та спецкурс «Про насіння та 

сівбу», підготував курс «Спеціальне землеробство» для старших курсів. Активно займався  
інтродукцією та поширенням в степових районах Західного Сибіру нових кормових 
культур, зокрема, пирію безкореневищного (американського) — Agropyron tenerum Vasey, 

кукурудзи, приймав участь у створені першого зимостійкого сорту люцерни —  Бухарська 
1450.  Як високоавторитетний спеціаліст, В. В. Таланов, був залучений до робіт з ліквідації 
наслідків голоду на Поволжі і півдні країни у 1921 році. З 1922 року консультант і 
спеціаліст з кукурудзи Наркомзему РРФСР, також займався питаннями інтродукції 

насіннєвого матеріалу з Америки та Канади.  
У 1922–1924 роках учений завідував створеним ним Бюро із запровадження та 

розповсюдження нових сортів польових рослин Наркомзему. У 1923 році створив 

Українську мережу сортовипробування, у 1924 році — Сортомережу РРФСР. У 1924 році у 
південних губерніях під керівництвом В. В. Таланова працювало 17 сортодільниць. 
Сортомережа поступово нарощувала обсяги виконуваних робіт: з 1924 року робота велася з 
ярою та озимою пшеницями, вівсом, суданською травою та кукурудзою, з 1925 року — з 

житом, з 1926 року — з ячменем, з 1928 року — з соєю, кормовими та городніми 
рослинами. Під керівництвом В. В. Таланова створена мережа сортодільниць, розроблено 
методики проведення сортовипробування для різних культур, основи апробації та всебічної 

оцінки сортів. На Всесоюзному з'їзді з селекції, генетики, насінництва та племінної справи 
у 1929 році, В. В.Таланов, подав перший проєкт сортового районування зернових культур: 
як і раніше, він вважав за можливе приступити до попереднього районування та 

стандартизації сортів тільки за результатами їх п'ятирічного випробування на полях установ 
мережі. За прийнятим тоді положенням, проведення випробувань у Держсортомережі 
нового сорту можливе лише після його трирічного вивчення у закладі, що його рекомендує 
(випускному), а районування та стандартизація мали носити тимчасовий характер і 

переглядатися кожні два роки.  
Як голова сільськогосподарської комісії у Комітеті стандартизації СТО, 

В. В. Таланов, займався розробкою стандартів селекційних сортів культурних рослин. З 25 
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лютого 1925 року працюючи в Бюро виведення та розмноження нових сортів польових 

рослин став заступником директора Всесоюзного інституту прикладної ботаніки та нових 

культур (ВІПБ та ПК), завідувачем Московським бюро та повноважним представником 

інституту в Москві. Організував Північно-Кавказьке відділення інституту — майбутню 

Майкопську дослідну станцію ВІРу.  

У 1927 році В. В. Таланов провів піврічну експедицію до США та Канади. 

Результатами цієї роботи стало запровадження низки нових заходів: механізація 

вирощування рисової культури, сухе протруювання насіння, уведення буркуну як нової 

кормової культури, селекція хлібів на стійкість до грибкових захворювань та інших. 

Здійснено ввіз ряду нових сортів пшениці (ранньостиглих і стійких до грибкових 

захворювань), ячменю, вівса, кукурудзи, сої, рису, а також нові для Росії культури — 

гваюла (каучуконіс) та люцерновидного буркуну.  

З 1931 року В. В. Таланов член-кореспондент АН СРСР з відділення математики та 

природничих наук. У цьому році відбулося обєднання Південної та Північної мережі 

сортовипробування в єдину Всесоюзну державну сортовипробувальну мережу 

(Держсортомережа) при Всесоюзному інституті рослинництва. У 1931 та 1932 роках 

В. В. Таланов за сфабрикованій ОГПУ справі «Трудової селянської партії» двічі відбував 

адміністративну висилку у Східний Сибір у с. Солянка (Красноярський край). Працював з 

12 вересня 1933 року консультантом з селекції та насінництва на Східно-Сибірській 

зональній зерновій дослідній станції, а з листопада — завідувач секції зернових, відділу 

селекції селекцентру. 13 жовтня 1934 року повернувся з вигнання без права жити в 

столицях. З весни 1935 року до грудня 1936 року був організатором і науковим керівником 

Горьківської крайової дослідної станції з рільництва та одночасно професором і 

завідувачем кафедри провідних культур Вищої сільськогосподарської комуністичної 

школи. 

Помер В. В. Таланов 5 грудня 1936 року в Ленінграді. Як данина пам'яті вченому 

вже понад 95 років існує державна мережа сортовипробування сільськогосподарських 

культур і всі створені ним дослідні установи: у Кам'яному степу, Ставрополі, 

Синельниковому, Омську та Майкопі. 
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