
ЦЕХМІ́СТРЕНКО ПЕТРО ЮХИМОВИЧ 

(1907-2001) 

Доктор сільськогосподарських наук (1971),  
лауреат Державної премії СРСР (1951),  

Заслужений агроном РСФСР(1967),  
кавалер ордена «Знак Пошани»(1958) 

 
Народився в 1907 році в м. Полтава.  
Помер у 2001 р. 
 
У 1931 р. закінчив Полтавський плодово-овочевий інститут.  
У 1931-1938 рр. – старший науковий співробітник відділу 

селекції плодових культур Мліївської дослідної станції садівництва 
(нині Дослідна станція помології ім. Л.П.Симиренка ІС НААН).  

У 1939-1941 рр. – зав. відділом селекції плодоягідних культур 
і винограду Сталінградської обласної садово-виноградної дослідної 

станції (нині Волгоградська дослідна станція Всеросійського інституту генетичних ресурсів 
рослин ім. М.І. Вавилова, Росія).  

У 1941-1946 рр. – служив у діючих частинах і об’єднаннях Центрального, Карельського, 
Сталінградського та 3-го українського фронтів.  

У 1946-1957 рр. – зав. відділом селекції плодових культур і винограду Волгоградської 
обласної садово-виноградної і агролісомеліоративної дослідної станції.  

У 1957-1974 рр. – зав. лабораторією садівництва і виноградарства Всесоюзного НДІ 
агролісомеліорації (ВНИАЛМИ, Волгоград, Росія).  

 
У 1948 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "О характере наследования 

некоторых признаков у гибридов яблони". 
У 1970 р. захистив дисертацію на тему "Интродукция и селекция винограда в Нижнем 

Поволжье" і отримав звання доктора сільськогосподарських наук (1971). 
 
Основні напрями наукової діяльності: селекція плодово-ягідних культур і винограду. На 

сорти яблуні, виведені на Мліївській ДСС, отримав 15 авторських свідоцтв. Найвідоміший з них 
– сорт яблуні Слава переможцям пізньолітнього строку достигання (районований з 1954 р.) 
вирощується не тільки в усіх зонах України, а майже повсюдно в регіонах промислового 
садівництва колишнього СРСР. Крім того, П.Ю. Цехмістренко отримав авторські свідоцтва на 2 
сорти суниці, сорти винограду Мускат восковий та Мускат степний Широко відомі його сорти 
винограду Фіолетовий августовський, Альошенькин (Альоша, Альошенькин дар, або №328), 
Янтарний Цехмістренка, Дєтский ранній, Кишмиш унікальний.  

Серед опублікованих праць: О характере наследования некоторых признаков у гибридов 
яблони. Волгоград, 1948; Интродукция и селекция винограда в Нижнем Поволжье, 1960; 
Выведение новых сортов плодоягодных культур в Волгоградской области. Труды ВНИАЛМИ. 
Волгоград, 1961. Вып.35; Виноград, 1966; Наследование пола (типа цветка) у винограда. 
Сельскохозяйственная биология №3. М., 1972;  О наследовании мускатного аромата сеянцами 
винограда. Цитология и генетика №4. К., 1972.  

Книга "Виноград в Сталинградской области» (1960) кілька разів перевидавалась і була 
настільною книгою виноградарів Нижнього Поволжя. 

 
За виведення нових високоцінних сортів яблуні для Української РСР  Цехмістренко П. 

Ю. (спільно з Ніконенком М.М. та Ро Л.М.) нагороджений Державною (тоді ще Сталінська) 
премією СРСР другого ступеню (1951 р.). У 1967 р. отримав звання Заслуженого агронома 
РСФСР (1967). Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1958). Його заслуги під час 2-ї світової 
війни відзначені орденом Червоної Зірки (1943). 

 

 

***** 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0


Інформація взята з книги Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. І.К.Омельченко, І.В.Гриник.- К.: 

"Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. - 528 с., іл. 

 

http://www.vitis34.narod.ru/uch/1.html  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Слава переможцям 

https://vniispk.ru/varieties/slava-peremozhtsam-slava-pobeditelyam 

http://honeygarden.ru/plants/grape/55.php  

https://uk.draughonmiller.com/sort-vinogradu-alyoshenkin-vibir-dlya-rosiiskih-umov  

http://nlr.ru/res/epubl/rue/texts/volgograd/RUS/enciklopediya/1/C.html#19  

https://search.rsl.ru/ru/record/01006273456  

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-vinogradarstva-i-vinodeliya-v-nizhnevolzhskom-regione/viewer  
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