НЕКРОЛОГ

ПАМ’ЯТІ В.Г. ВИРОВЦЯ
26 березня 2021 р. відій
шов у вічність всесвітньо
відомий вчений-селекціо
нер, доктор сільськогоспо
дарських наук, професор
Вячеслав Гаврилович Ви
ровець.
Народився В.Г. Вировець
5 березня 1937 р. у с. Іск
рисківщина Білопільського
р-ну Сумської обл. Вищу ос
віту здобув на агрономічному факультеті Харківського
сільськогосподарського інституту (1964).
Науковий шлях В.Г. Ви
ровця — від молодшого наукового співробітника відділу насінництва зернових
культур, трав і картоплі у
Всесоюзному науково-дослідному інституті луб’яних
культур (1964) (нині Інститут
лубяних культур НААН) до
заступника директора з наукової роботи з одночасним
виконанням обов’язків за
відувача лабораторії селекції і генетики конопель
(1981 – 1987) та головного
наукового співробітника відділу селекції і насінництва
конопель (2008 – 2020).
У 1971 р. В’ячеслав Гав
рилович захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата сільсь
когосподарс ьких наук за
темою: «Вивчення продуктивності різних репродукцій насіння конопель», у
1992 р. — докторську дисертацію на тему «Создание
высокопродуктивных сортов
конопли, не обладающих
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нарк отической активностью».
В.Г. Вировцю присвоєно
вчене звання професора зі
спеціальності «Селекція і
насінництво» (2000).
Вячеслав Гаврилович —
автор високоволокнистих,
безнаркотичних сортів конопель. Ним створено нове
покоління сортів з практично повною відсутністю канабіноїдних сполук
(Глухівські 33 та Глухівські
46). Виведені сорти конопель нового покоління відрізняються високою врожайністю, стійкістю до хвороб і
шкідників.
Істотним є внесок В.Г. Вировця в одержання нового
вихідного матеріалу, ним модернізовано методи тонко
шарової хроматографії, розроблено польові методи оцінювання рослин, вивчено
біологічні особливості конопель, накопичення ними
канабіноїдних сполук.

Вісник аграрної науки

В.Г. Вировець — автор
250 наукових праць, монографії «Селекція ненаркотичних посівних конопель»
(2015), низки винаходів і
патентів. Він впровадив у
виробництво 14 сортів конопель, підготував школу селекціонерів, серед
яких 7 кандидатів і 1 доктор наук. Широко відома
його науково-методична й
консультативна допомога
селекціонерам зарубіжних
країн світу.
Ученому присуджено премію Президії УААН «За видатні досягнення в аграрній
науці» за наукову роботу
«Створення та впровадження високопродуктивних сортів однодомних конопель з
відсутністю наркотичних
властивостей» (2006). Він
відзначений срібною медаллю ВДНГ СРСР за створення нових сортів конопель
(1988), Грамотою Верховної
Ради РСР за успіхи в науковій праці й упровадження
досягнень у виробництво
(1982), Почесною грамотою
Верховної Ради України
(2017), Почесною грамотою
Президії НААН (2011).
Світла пам’ять про В’ячеслава Гавриловича житиме
у віках.
В.А. Вергунов,
академік НААН,
директор
Національної наукової
сільськогосподарської
бібліотеки НААН
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