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II міжнародна науково-практична конференція в і д м і ч а є, що льон-довгунець і
коноплі для українських сільгоспвиробників є традиційними технічними культурами, які
дають такі цінні види продукції, як волокно і насіння, що завдяки унікальним споживчим
властивостям, користуються великим попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках.
У той же час, негативні явища в економіці за останні 15-20 років призвели до
зменшення виробництва і використання лубоволокнистої сировини та втрати Україною
провідних позицій у її світовому виробництві і, як наслідок, її зовнішнього ринку — джерела
валютних надходжень.
На різкий спад коноплевиробництва суттєво вплинуло недосконале законодавство та
нормативні документи, які регламентують умови вирощування, збирання, зберігання,
перевезення та переробки конопель як культури, що містить психоактивні речовини.
У країнах світу льонарство і коноплярство розвивається за різними напрямами, не
обмежуючись тільки традиційним їх використанням як лубоволокнистої сировини.
Зростання попиту на лляне та конопляне волокно пов’язане із розширенням сфери
нетрадиційного його застосування у автомобіле- та літакобудуванні, харчовій, косметичній,
фармацевтичній, будівельній промисловостях, при виробництві целюлози, виготовленні
теплоізоляційних матеріалів тощо. При цьому, використання льоно- та коноплесировини
здійснюється комплексно, із застосуванням сучасного технологічного обладнання для її
переробки.
Заслухавши та обговоривши доповіді учасників II міжнародна науково-практична
конференція п о с т а н о в л я є:
1. Констатувати, що в Україні створено високопродуктивні за урожаєм стебел,
волокна і насіння сорти льону-довгунця і конопель з повною відсутністю наркотичних
речовин, адаптованих до регіональних умов вирощування; відпрацьовані технології їх
вирощування з застосуванням протруйників насіння, нових комплексних мінеральних та
рідких біологічних добрив, адсорбентів, фізичних факторів оброблення насіння, нових
засобів захисту рослин тощо; розроблено технології збирання насінницьких посівів льонудовгунця і конопель із використанням сучасних зернозбиральних комбайнів, що дозволить
повністю виключити ручну працю.
2. Схвалити напрями роботи Інституту луб’яних культур та фітофармацевтичної
сировини НААН як головної установи з наукового забезпечення галузей льонарства та
коноплярства, спрямовані на:
ü
селекцію і впровадження у виробництво нових високопродуктивних
сортів льону-довгунця та безнаркотичних конопель у т.ч. й на енергетичні цілі, розроблення
заходів з удосконалення системи насінництва нових сортів луб’яних культур з метою
забезпечення виробників високоякісним посівним матеріалом вітчизняної селекції;
ü
докорінну зміну технологій вирощування, збирання і переробки льонудовгунця і конопель, виходячи з переорієнтації напрямів використання їх продукції, за яких
насіння стає основним, а стебла і отримане з них волокно — другорядним продуктом;
ü
пропагування досягнень аграрної науки на виставках, в електронних та
друкованих засобах масової інформації, створення інноваційних бізнес-проектів для
приваблювання інвесторів;
ü
розвиток міжнародних зв’язків з науковими установами, державними та
приватними підприємствами з виробництва і переробки льону-довгунця й конопель для
закріплення вітчизняної наукоємної продукції на міжнародному ринку;

ü
залучення українських товаровиробників та бізнесменів до співпраці з
вітчизняною аграрною наукою з луб’яних культур та пріоритетність наукових досліджень за
їх замовленнями;
ü
забезпечення високого науково-технічного рівня, ефективності та
результативності наукових розробок співвиконавців НТП НААН “Луб’яні культури” та не
допущення їх дублювання.
3. Відмітити тенденції підвищення зацікавленості сільськогосподарських виробників
до вирощування льону-довгунця і конопель у сучасних ринкових умовах і, як наслідок,
одночасне відновлення роботи підприємств первинної і вторинної переробки, які є
замовниками лубоволокнистої сировини.
4. З метою розширення сфери застосування продукції льону-довгунця і конопель та
враховуючи економічні особливості розвитку агропромислового комплексу України
провести переорієнтацію напрямів наукових досліджень на поглиблену переробку і
нетрадиційне використання лубоволокнистої сировини та забезпечення галузей
відповідними технологіями і пакетом нормативних документів (ДСТУ, СОУ, Технічні
регламенти) стосовно вирощування льону-довгунця і промислових конопель в Україні,
вимоги яких привести у відповідність з міжнародною практикою, нормами і принципами
СОТ. Здійснити маркетингові дослідження та економічне обґрунтування обсягів
виробництва лубоволокнистої сировини для потреб вітчизняної текстильної, будівельної,
харчової, фармацевтичної, легкої, паливно-енергетичної галузей тощо і отримання
насіннєвого матеріалу з урахуванням зростаючого експорту.
5. Учасникам II науково-практичної конференції звернутися до Президії
Національної академії аграрних наук України з пропозицією порушити клопотання перед
Кабінетом Міністрів України та інших відповідних органів виконавчої влади стосовно
внесення льону-довгунця і конопель до переліку сільськогосподарських культур, при
вирощуванні яких надається підтримка держави; розроблення та затвердження нормативного
документу щодо надання статусу виробників сільськогосподарської продукції льоно- та
коноплепереробним підприємствам, що проводять діяльність з вирощування та переробки
луб’яних культур;
зняття охорони підрозділами МВС України посівів безнаркотичних
сортів промислових конопель шляхом підготовки та внесення змін до нормативних актів
вирощування культури та збільшення квоти її посіву в Україні відповідно до потреб
виробників.
6. Інституту луб’яних культур та фітофармацевтичної сировини НААН та
підприємствам з вирощування і переробки конопель ініціювати створення Асоціації
коноплярів України з метою розвитку галузі, збільшення обсягів виробництва конопляної
продукції, вирішення проблем її реалізації та лобіювання інтересів, спрямованих на захист
прав українських коноплярів.
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