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ВОЛОДИМИРУ ГРИГОРОВИЧУ КУЯНУ – 90
Доктор с.-г. наук, професор, заслужений працівник України, лауреат премії
ім. Л. П. Симеренко.
Професор Куян В. Г. працює в Житомирському національному
агроекологічному університеті з першого вересня 1966 року. На кафедрі
рослинництва Володимир Григорович працює 40 років. Протягом цих років
довелось йому працювати на різних посадах, починаючи з доцента, завідуючого
кафедри рослинництва, проректора з наукової роботи, а в останні роки професор
кафедри рослинництва.
Вже в перший рік роботи в Житомирському сільськогосподарському
інституті Володимир Григорович, у жовтні 1966 року закладає інтенсивний сад в
учгоспі “Україна” Черняхівського району Житомирської області на орнонепридатних землях.
З 1967 року по 1990 рік проводив закладання інтенсивних садів у
Ботанічному саду ЖСГІ, Рівненському плодорозсадницькому радгоспі (1968–
1978 рр.); радгоспі «Перемога» Новоград-Волинського району. Ці сади були не

343

ISSN 2518-7279

Вісник ЖНАЕУ, 2016, № 2 (56), т. 1

лише науковою, а й навчальною базою для студентів з курсу дисциплін
«Плодівництва».
У результаті виконаної науково-дослідної роботи встановлена можливість
вирощування інтенсивних садів на бідних дерново-підзолистих ґрунтах Полісся,
а також Західного Лісостепу.
Розроблені інтенсивні технології забезпечують одержання високих і сталих
врожаїв плодових культур: яблуні до 50–60 т/га; сливи 30–40 т/га, суниць до 20
т/га. Щороку на 10–15 гектарах інтенсивного саду отримували 500–700 тонн
плодів.
На ряд розробок одержано авторські свідоцтва і раціоналізаторські
посвідчення.
За виконану науково-дослідницьку роботу, що мали велике значення для
інтенсифікації в нашій країні Куян В. Г. у 1977 році нагороджений знаком
«Відмінник з винахідництва і раціоналізації».
У 1987 році присуджена премія академії наук України імені Л. П. Симеренко
На Всесоюзному конкурсі «Наук – агропромисловому комплексу»
інтенсивна технологія вирощування яблуні відзначена дипломом II-го ступеня і
Великою срібною медаллю ВДНГ СРСР – 1989 рік.
За результатами науково-дослідної роботи опубліковано близько 100 праць з
фізіології, біохімії і технології вирощування плодових культур.
Науково-дослідна робота була нерозривно пов’язана з науково-методичною
роботою видано близько 20 науково-методичних праць, в т.ч. перший практикум
з плодівництва для агрономічних спеціальностей 1980–1985 рр.
В цілому В. Г. Куян підготував такі підручники і посібники:
Куян В. Г. Плодівництво/ В. Г. Куян. – К. : Аграрна наука, 1998. – 472 с.
Куян В. Г. Плодівництво : підручник / В. Г. Куян. – Житомир : ЖНАЕУ,
2009. – 480 с.
Куян В. Г. Плодівництво : практикум / В. Г. Куян. – Житомир : Льонок, 2002.
– 184 с.
Куян В. Г. Плодівництво : практикум / В. Г. Куян, В. М. Пелехатий. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 216 с.
Куян В. Г. Селекція плодових культур / В. Г. Куян, В. М. Положенець,
В. М. Пелехатий. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 92 с.
Куян В. Г. Спеціальне плодівництво : підручник / В. Г. Куян. – К. : Світ,
2004. – 464 с.
З нагоди ювілею, шановний Володимире Григоровичу прийміть найщиріші
вітання з побажаннями міцного здоров'я, великого щастя, нових творчих
звершень, довгих років плідної праці на благо нашої держави.
Колектив Житомирського національного
агроекологічного університету
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