Проект постанови
Заслухавши та обговоривши звіти головної установи та співвиконавців НТП
УААН “Луб’яні культури” щодо результатів виконання завдань програми у 2009 році
Координаційно-методична рада з луб’яних культур постановляє:
1. Короткий звіт про результати виконання у 2009 році завдань НТП УААН
“Луб’яні культури” на 2006-2010 рр. схвалити й рекомендувати для представлення
Відділенню рослинництва УААН.
2. Вважати, що при проведенні НДР та ДКР виконавці НТП УААН “Луб’яні
культури” дотримуються тематичних планів та робочих програм. Дослідження
виконуються на належному науково-методичному рівні за затвердженими в
установленому порядку методиками.
3. Науковим установам-виконавцям НТП УААН “Луб’яні культури” зосередити
максимум зусиль на
найбільш актуальних напрямах 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 скоростиглих сортів
волокнистого, зернового, олійного напрямків використання тощо, з поліпшеними
господарськими ознаками, стійких до стресових погодних умов, вилягання, ураження
хворобами, придатних для збирання зернозбиральними комбайнами та адаптованих
до вирощування в різних регіонах льоно- і коноплесіяння;
— удосконаленні технологій вирощування луб’яних культур для різних
грунтово-кліматичних зон України з урахуванням нових напрямів їх використання, які
забезпечать досягнення максимальної продуктивності, зниження собівартості
продукції та не впливатимуть негативно на об’єкти навколишнього середовища й
людину;
— розробленні нетрадиційних технологій використання лубоволокнистої
сировини та технічних засобів для їх реалізації, адаптації сільськогосподарських
машин загального призначення для збирання льону-довгунця і конопель;
— удосконаленні системи стандартизації луб’яних культур шляхом
розроблення нормативних документів, адаптованих до сучасних досягнень науки,
техніки та стану розвитку
економіки і гармонізованих з міжнародними та
європейськими вимогами;
— науково-методичному керівництві та контролі за вирощуванням насіння
льону-довгунця і конопель вітчизняної селекції та забезпеченні потреб
сільгоспвиробників України в посівному матеріалі луб’яних культур;
— активізації пропаганди і популяризації нових сортів, ефективних технологій
вирощування, збирання й перероблення луб’яних культур, а також можливостей їх
використання у різних сферах народного господарства України.
4. Головній установі звернути серйозну увагу на підвищення ефективності та
результативності наукових досліджень та не допущення їх дублювання, а також
посилити вимоги до завдань другого рівня, які будуть представлені для включення
до НТП УААН Луб’яні культури” на 2011-2015 рр.
5. Зобов’язати співвиконавців програми дієвіше впливати на стан і розвиток
галузей льонарства й коноплярства в регіонах України через створення і
впровадження нових високопродуктивних сортів, розроблення ефективних
технологій вирощування, збирання й переробки луб’яних культур, забезпечення с.-г.
виробників необхідною кількістю насіння вітчизняних сортів льону-довгунця і
конопель, активне пропагування досягнень аграрної науки на виставках, у пресі та
інших засобах масової інформації, створення інноваційних бізнес-проектів та
приваблювання інвесторів.

2
6. Звернути увагу
ННЦ “Інститут землеробства УААН “ та Інституту
землеробства і тваринництва західного регіону УААН на необхідність розширення
насінницької роботи з сортами льону-довгунця, які створено в цих закладах.
7. Порушити клопотання перед законодавчими органами України щодо
внесення змін до “Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”,
затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2008 року № 1023,
доповнивши вищевказані умови п.1.1 у наступній редакції: “Рослини роду посівних
конопель (Cannabis sativa L) виключаються з “Переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів”, який затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від
06 травня 2000 року № 770, за умови культивування для
промислових та наукових цілей сортів посівних конопель, внесених до Державного
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у висушеній соломі яких
вміст тетрагідроканабінолу не перевищує 0,05 відсотка та використання насіння не
нижче другої репродукції.
8. Вивести зі складу Координаційно-методичної ради з луб’яних
культур
к.с.-г.н., с.н.с. П.А. Голобородька. Призначити заступником голови Координаційнометодичної ради з луб’яних культур к.т.н., с.н.с. Гілязетдінова Р.Н. Узгодити склад
Координаційно−методичної ради з луб’яних культур у кількості
25 осіб
і
представити на затвердження Відділенню рослинництва УААН.
9. План роботи Координаційно–методичної ради з луб’яних культур на 2010
рік схвалити.
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