РІШЕННЯ
засідання Координаційно-методичної ради з луб’яних культур
від 08-09 липня 2008 року
Голова засідання – Голобородько П.А., директор ІЛК УААН, керівник НТП

“Луб’яні культури”, голова Координаційно-методичної ради з луб’яних культур, к с.-г. н.
Секретар засідання – Жуплатова Л.М., вчений секретар ІЛК УААН, секретар
Координаційно-методичної ради з луб’яних культур к.т.н.

На засіданні присутні:
члени ради та виконавці програми – Гілязетдінов Р.Н., к.т.н.; Голобородько П.А., к
с.-г. н.; Головій О.В., н.с., Вировець В.Г., д с.-г. н., проф.; Динник В.П., к с.-г. н.;
Жуплатова Л.М., к.т.н.; Коротя К.Я., к с.-г. н.; Лайко І.М., к с.-г. н.; Лоборчук С.К., с.н.с.;
Локоть О.Ю., к.с.-г.н.; Макаєв В.І., в.о. зав. відділу; Семеній О.Г., зав. відділу; Логінов
М.І., к.с.-г.н.; Мохер Ю.В., к.т.н.; Чучвага В.І., к.б.н.; Шувар А.М., к с.-г. н.
Заслухавши та обговоривши короткі звіти виконавців НТП УААН “Луб’яні
культури” про виконання завдань програми у першому півріччі 2008 року
Координаційно-методична рада з луб’яних культур постановляє:
1.
Короткі звіти про результати виконання у 2008 році завдань НТП УААН
“Луб’яні культури” на 2006-2010 рр. схвалити.
2. Відмітити, що виконавці НТП УААН “Луб’яні культури” дотримуються
тематичних планів та робочих програм при проведенні НДР та ДКР. Дослідження
виконуються на належному науково-методичному рівні. Усі наукові установи, які
працюють над виконанням НТП УААН “Луб’яні культури”, забезпечені, в основному,
затвердженими в установленому порядку методиками. У той же час відчувається
суттєвий дефіцит в оновленому обладнанні та вимірювальних приладах .
3. Відмітити, що Коломийська ДС ІФІАПВ УААН, Рівненська ДСГДС УААН,
Волинський інститут АПВ УААН не приділяють належної уваги підготовці наукових
кадрів вищої кваліфікації в галузі льонарства, у той час як відповідальні виконавці
НТП УААН “Луб’яні культури” зазначених наукових установ не мають наукових
ступенів і вчених звань.
4. Вважати, що наукові установи-співвиконавці НТП УААН “Луб’яні культури”
на 2006-2010 рр. повинні зосередити максимум зусиль на найбільш актуальних
напрямках роботи з наукового забезпечення галузей льонарства й коноплярства
України, а саме:
—
подальшому удосконаленні методів селекції та насінництва луб’яних
культур та створенні на їх основі конкурентноспроможних сортів з поліпшеними
господарськими ознаками, адаптованих до вирощування в різних регіонах льоно- й
коноплесіяння;
— розробленні удосконалених технологій вирощування луб’яних культур
для різних грунтово-кліматичних
зон України, які сприятимуть скороченню
матеріальних і енергетичних витрат на одиницю продукції;
— розробленні нових технологій збирання й первинного перероблення
льону й конопель та технічних засобів для їх реалізації;
— удосконаленні системи стандартизації луб’яних культур.
5. Поряд з виконанням фундаментальних і прикладних досліджень, вважати
одним із головних завдань НТП УААН “Луб’яні культури” науково-методичне
керівництво і контроль за вирощуванням насіння льону-довгунця та конопель
вітчизняної селекції і забезпечення потреб сільгоспвиробників України в посівному
матеріалі луб’яних культур.
6. Узагальнити окремі технологічні прийоми вирощування льону-довгунця,
розроблені для різних грунтово-кліматичних зон України, які викласти в загальних
практичних рекомендаціях для їх широкого впровадження.
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7. Виявити критичні терміни вилягання льону-довгунця у зв’язку зі змінами
погодно-кліматичних умов в останні роки і узгодити їх з агротехнічними прийомами
вирощування культури.
8. Розмістити на веб-сайті ІЛК УААН зведену інформацію про наявність
(передбачувану кількість) насіння льону і конопель у всіх виконавців НТП УААН
“Луб’яні культури” (в тому числі й по базовим господарствам і елітгоспам) у розрізі
селекційних сортів і репродукцій, для чого 01 числа кожного місяця, починаючи з
01.09.2008 р., подавати ІЛК УААН оновлені дані.
9. Вважати за доцільне функціонування і фінансування вимірювальної
лабораторії по визначенню якості лубоволокнистої сировини при Інституті с.-г.
Полісся УААН з функцією проведення експертної оцінки зразків льону-довгунця,
що знаходяться на державному сортовипробуванні, та підготовки еталонних зразків,
які передбачені національними стандартами на лубоволокнисту продукцію льонудовгунця.
Голова П.А.Голобородько
Секретар Л.М.Жуплатова

