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Була створена при Всесоюзному науково-дослідному інституті кукурудзи в 1970 р.. У сво-
їй діяльності Рада керується статутом, затвердженим директором, що створює організацій-
но-правові та методичні засади її формування та функціонування. На сьогоднішній день до 
складу Ради входять 44 молодих науковці, з яких 19 є кандидатами наук та 1 доктор сіль-
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вого вихідного матеріалу кукурудзи; налагоджено співробітництво з міжнародними науко-
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У складі інституту працює 40 наукових співробітників – молодих вчених.
Завдання:
– інформування наукових співробітників Інституту про заходи, пов’язані з діяльністю 

молодих вчених, підтримка участі у них;
– сприяння публікаціям молодих вчених, надання методичної, організаційної допомоги;
– розвиток міжнародних контактів з молодіжними доброчинними організаціями, 

університетами тощо;
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ
ТА РОЗДІЛЕННЯ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Е. Б. Алієв, кандидат технічних наук
Інститут олійних культур НААН

І. Селекція, насінництво, біотехнологія

Âñòàíîâëåí³ îñíîâí³ íàïðÿìêè íàóêîâî-òåõ-
íîëîã³÷íèõ îñíîâ ïðîöåñ³â î÷èùåííÿ òà ðîçä³-
ëåííÿ íàñ³ííºâîãî ìàòåð³àëó îë³éíèõ êóëüòóð. 
Ïðåäñòàâëåíà ñõåìà â³äïîâ³äíî¿ òåõíîëîã³÷-
íî¿ ë³í³¿.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: î÷èùåííÿ, ðîçä³ëåííÿ, íàñ³í-
íÿ, îë³éí³ êóëüòóðè, íàñ³ííºâèé ìàòåð³àë, ìîð-
ôîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè

Çã³äíî ä³þ÷îãî äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó Óêðà¿íè 
ÄÑÒÓ 2240-93 íàñ³ííÿ îë³éíèõ êóëüòóð çà ñîð-

òîâèìè òà ïîñ³âíèìè ÿêîñòÿìè, âèçíà÷àþòü-
ñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì ¿õ ñîðòîâîþ ÷èñòîòîþ, ÿêà 
ïîâèííà ñêëàäàòè äëÿ åë³òíîãî íàñ³ííÿ (åë³-
òà, ñóïåðåë³òà) – 99,6–99,9 % â çàëåæíîñò³ â³ä 
êóëüòóðè. ²ñíóþ÷å îáëàäíàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ 
òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó ñåïàðàö³¿ íàñ³ííÿ äî çà-
çíà÷åíî¿ ñîðòîâî¿ ÷èñòîòè âèìàãàº âåëèêèõ êà-
ï³òàëüíèõ âêëàäåíü (100000–300000 ãðí.) ³ çíà-
÷íèõ ïèòîìèõ åêñïëóàòàö³éíèõ âèòðàò (700–900 
ãðí./ò), ùî ï³äâèùóº ñîá³âàðò³ñòü åë³òíîãî íà-
ñ³ííÿ. Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â, îòðèìàíèõ íàóêîâ-

Рис. 1. Технологічна лінія процесів очищення та розділення насіннєвого матеріалу олійних культур
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öÿìè ³ ôàõ³âöÿìè Bühler Schmidt-Seeger, Denis 
Prive, NEUERO Farm- und Fördertechnik GmbH, 
PETKUS Technologie GmbH (Í³ìå÷÷èíà), Zanin 
F.lli s.r.l. (²ñïàí³ÿ), Westrup (Äàí³ÿ), Akyurek 
(Òóðå÷÷èíà), ïîêàçàâ ³ñíóâàííÿ âåëèêîãî ð³çíî-
ìàí³òòÿ òåõíîëîã³é ³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ï³ñëÿçáè-
ðàëüíî¿ ïåðåðîáêè íàñ³ííÿ ³ ï³äãîòîâêè íàñ³ííº-
âîãî ìàòåð³àëó îë³éíèõ êóëüòóð. Îäíàê, íàâ³òü 
çàïðîïîíîâàíèé êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä, ùî âêëþ-
÷àº âèêîðèñòàííÿ óí³âåðñàëüíèõ î÷èñíèõ ìà-
øèí, íå äàº çìîãó ñèñòåìàòèçóâàòè ³ ðîçðîáèòè 
íàóêîâî-òåõíîëîã³÷í³ îñíîâè ïðîöåñ³â î÷èùåííÿ 
òà ðîçä³ëåííÿ íàñ³ííÿ ðÿäó ñîðòîçðàçê³â îë³é-
íèõ êóëüòóð, òàêèõ ÿê ñîíÿøíèê, ëüîí, ã³ð÷èöÿ, 
ðèæ³é òà ³í.

Ìåòîþ äîñë³äæåíü º ðîçðîáêà íàóêîâî-òåõíî-
ëîã³÷íèõ îñíîâ ïðîöåñ³â î÷èùåííÿ òà ðîçä³ëåí-
íÿ íàñ³ííºâîãî ìàòåð³àëó îë³éíèõ êóëüòóð çà ¿õ 
ô³çèêî-ìåõàí³÷íèìè ïîêàçíèêàìè. 

Çàêîíîì³ðíîñò³ âïëèâó ìîðôîíîëîã³÷íèõ ïî-
êàçíèê³â íàñ³ííºâîãî ìàòåð³àëó îë³éíèõ êóëü-
òóð (ñîíÿøíèê, ëüîí, ã³ð÷èöÿ, ðèæ³é) íà ¿õ ô³-
çèêî-ìåõàí³÷í³ âëàñòèâîñò³ äàäóòü ìîæëèâ³ñòü 
ñòâîðèòè â³äïîâ³äíó áàçà äàíèõ ³ ïðîâåñòè ñèñ-
òåìàòèçàö³þ íàñ³ííÿ ðÿäó ñîðòîçðàçê³â îë³é-
íèõ êóëüòóð. Íà îñíîâ³ âèÿâëåííÿ õàðàêòåðíèõ 
ìîðôîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â äëÿ êîæíîãî âèäó 
îë³éíèõ êóëüòóð, çà ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñ 
î÷èùåííÿ òà ðîçä³ëåííÿ, ìîæíà ðîçðîáèòè íî-
â³òí³ òåõíîëîã³¿ ³ òåõí³÷í³ çàñîáè äëÿ çä³éñíåííÿ 
âèùå çàçíà÷åíèõ ïðîöåñ³â. 

Ñó÷àñí³ ïîòîêîâ³ òåõíîëîã³÷í³ ë³í³¿ çåðíîî÷èñ-
íèõ àãðåãàò³â âêëþ÷àþòü ïðèéìàëüí³ ïðèñòðî¿ (çà-
âàëüíà ÿìà, áóíêåðà, ïðèéìà÷³ íîð³¿), òðàíñïîðòó-
þ÷³ îðãàíè (íîð³¿, øíåêè, ñêðåáêîâ³ òðàíñïîðòå-
ðè, ñàìîïëèâí³ ïðèñòðî¿, ñòð³÷êîâ³ òðàíñïîðòåðè), 
ðîáî÷³ ìàøèíè (î÷èùàþ÷à-êàë³áðóþ÷à ìàøèíà, 
ïíåâìîâ³áðîñò³ë, ìàãí³òíèé ñåïàðàòîð, ôîòîñåïà-
ðàòîð, ìàøèíà äëÿ äðàæóâàííÿ ³ ïàêóâàííÿ íàñ³í-
íÿ, ñèñòåìà àñï³ðàö³¿). Ó òåõíîëîã³¿ ïîòîêîâî¿ îá-
ðîáêè çíàõîäÿòü â³äîáðàæåííÿ òàê³ îïåðàö³¿ (äèâ. 
ðèñ.): ðîçä³ëåííÿ íàñ³ííºâîãî ìàòåð³àëó çà ðîçì³-
ðîì, ìàñîþ, øîðñòê³ñòþ ïîâåðõí³ òà êîëüîðîì.

Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº çàáåçïå÷åííÿ á³ëüø ïî-
âíîãî âèõîäó ÿê³ñíîãî íàñ³ííºâîãî ìàòåð³àëó. 
Òîìó íåîáõ³äíî îá´ðóíòóâàòè ì³í³ìàëüíå, àëå 
äîñòàòíÿ äëÿ îäåðæàííÿ íàñ³ííÿ ÷èñëî òåõíî-
ëîã³÷íèõ îáðîáîê. Íà ñüîãîäí³ øèðîêå âïðîâà-
äæåííÿ ïîòî÷íîãî ìåòîäó ïðè îáðîáö³ íàñ³ííÿ 
íå çàâæäè ñóïðîâîäæóºòüñÿ çàñòîñóâàííÿì íà-
óêîâî îá´ðóíòîâàíèõ ïîºäíóâàíèõ îïåðàö³é. 

Â ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåíü áóäóòü ðîçðîáëåí³ 
ô³çèêî-ìàòåìàòè÷í³ ìîäåë³ ³ âèçíà÷åíî ñèñòå-
ìó åìï³ðè÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé òåõíîëîã³÷íèõ 
ïðîöåñ³â î÷èùåííÿ òà ðîçä³ëåííÿ íàñ³ííºâîãî 
ìàòåð³àëó îë³éíèõ êóëüòóð. Çà ðåçóëüòàòàìè äî-
ñë³äæåíü áóäå ñòâîðåíà ìåòîäèêà ³íæåíåðíîãî 
ðîçðàõóíêó, îïòèì³çîâàíî òà îá´ðóíòîâàíî ðà-
ö³îíàëüíèé ñêëàä ³ òåõí³êî-òåõíîëîã³÷í³ ïàðà-
ìåòðè ñòâîðþâàíîãî òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñ³â î÷èùåííÿ òà ðîçä³-
ëåííÿ íàñ³ííºâîãî ìàòåð³àëó îë³éíèõ êóëüòóð. 
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ОЦІНКА САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ ПРИ СЕЛЕКЦІЇ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 
СТІЙКИХ ДО СТРЕСОВИХ УМОВ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

А. В. Бебех
ДУ Інститут зернових культур НААН України

Âèð³øåííÿ ïèòàíü âïëèâó äåô³öèòó âîëîãè 
òà âèñîêèõ òåìïåðàòóð º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèñîêèõ òà ñòàá³ëüíèõ âðîæà-
¿â. Ïðîâåäåíî îö³íêó òà äîá³ð 80 ³íáðåäíèõ ë³-
í³é êóêóðóäçè ãåíåðàö³é S
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 ãåíåòè÷íèõ ïëàçì 

(Iodent, Lancaster, BSSS, Lancaster×BSSS òà 
Çì³øàíî¿) çà îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè äëÿ ñå-
ëåêö³¿ ñòðåñòîëåðàíòíèõ ã³áðèä³â êóêóðóäçè 
àäàïòèâíèõ äî óìîâ Ñòåïó Óêðà¿íè. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà : êóêóðóäçà, ñàìîçàïèëåí³ ë³-
í³¿, ïðîäóêòèâí³ñòü, âèñîòà ðîñëèí, ñåðåäíüî-
ñòèãë³ òà ï³çíüîñòèãë³ ôîðìè, àäàïòèâí³ñòü.

Â çâ’ÿçêó ç ïîñò³éíèìè çì³íàìè êë³ìàòè÷íèõ 
óìîâ, îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ çàäà÷ ñó÷àñíî¿ ñåëåê-
ö³¿ êóêóðóäçè çàëèøàºòüñÿ çíà÷íå ï³äâèùåííÿ 
¿¿ àäàïòèâíîãî ïîòåíö³àëó øëÿõîì îòðèìàííÿ 
ôîðì, ùî ïîºäíóþòü âèñîêó ïðîäóêòèâí³ñòü ç³ 
ñò³éê³ñòþ äî íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà. Ç’ÿâëÿºòüñÿ ïîòðåáà ñòâîðåííÿ ã³-
áðèä³â êóêóðóäçè äëÿ ï³âí³÷íîãî Ñòåïó Óêðà¿íè 

ç³ ñòàá³ëüíîþ âðîæàéí³ñòþ çåðíà òà àäàïòèâí³ñ-
òþ äî çì³í óìîâ âèðîùóâàííÿ. Îñîáëèâî¿ óâà-
ãè ïîòðåáóþòü ñåðåäíüîñòèãë³ òà ñåðåäíüîï³çí³ 
ôîðìè, ÿê³ çíà÷íî á³ëüøå ðåàãóþòü íà äåô³öèò 
âîëîãè òà âèñîê³ òåìïåðàòóðè. Âèð³øåííÿ öèõ 
ïèòàíü íåîáõ³äíå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèñîêèõ òà 
ñòàá³ëüíèõ âðîæà¿â, çíèæåííÿ ñîá³âàðòîñò³ ïðî-
äóêö³¿ òà ï³äâèùåííÿ ïðèáóòêîâîñò³ ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ãàëóç³.

Ðåöèðêóëÿö³ÿ âèõ³äíîãî ìàòåð³àëó ç âèñî-
êîþ øâèäê³ñòþ îíîâëåííÿ áëèçüêî ñïîð³äíåíèõ 
åë³òíèõ ³íáðåäíèõ ë³í³é â ìåæàõ ãåòåðîçèñíèõ 
ãðóï º îñíîâîþ â ñó÷àñí³é ñåëåêö³¿ êóêóðóäçè. 
Âíàñë³äîê öüîãî, íîâîñòâîðåí³ ã³áðèäè êóêóðó-
äçè ïîä³áí³ çà ñâî¿ìè õàðàêòåðèñòèêàìè òà ðåàê-
ö³ºþ íà óìîâè âèðîùóâàííÿ äî ðîçïîâñþäæåíèõ 
ó âèðîáíèöòâ³ ã³áðèä³â. Çá³ëüøåííÿ ôóíêö³î-
íàëüíîãî ð³çíîìàí³òòÿ âèõ³äíîãî ìàòåð³àëó, ðîç-
øèðåííÿ ³ñíóþ÷èõ àáî ðîçâèòîê íîâèõ ãåòåðî-
çèñíèõ ãðóï º îäí³ºþ ç íàéá³ëüø âàæëèâèõ çà-
äà÷ ñåëåêö³¿.
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Рада молодих вчених ДУ Інституту зернових культур                        
НААН України

Була створена при Всесоюзному науково-дослідному інституті кукурудзи в 1970 р.. У сво-
їй діяльності Рада керується статутом, затвердженим директором, що створює організацій-
но-правові та методичні засади її формування та функціонування. На сьогоднішній день до 
складу Ради входять 44 молодих науковці, з яких 19 є кандидатами наук та 1 доктор сіль-
ськогосподарських наук.

Основні напрямки діяльності РМУ: проведення семінарів та конференцій; загальні на-
ради молодих вчених; маркетинг та пропаганда наукових досягнень Інституту; допомога 
студентам та аспірантам в учбовому та науковому процесі.

За участі молодих вчених в останні роки створено понад 40 гібридів кукурудзи та розро-
блені нові технологічні рекомендації по вирощуванню кукурудзи, озимої пшениці, ярих та 
зернобобових культур; розроблені диференційовані нормативи собівартості вирощування 
основних зернових культур, дана економіко-енергетична оцінка різних технологічних при-
йомів, опановані та удосконалені нові генетичні і біотехнологічні методики зі створення но-
вого вихідного матеріалу кукурудзи; налагоджено співробітництво з міжнародними науко-
вими установами (Білорусь, Росія, Болгарія, Греція).

Голова Ради Педаш Олександр
Секретар Ради Гончаров Юрій

Контакти: 49027, Україна, м. Дніпропетровськ
вул. Дзержинського, 14

тел. (056) 745-02-36; факс (0562) 36-26-18
e-mail: isgszr@gmail.com

Рада молодих вчених 
Українського інституту експертизи сортів рослин

У складі інституту працює 40 наукових співробітників – молодих вчених.
Завдання:
– інформування наукових співробітників Інституту про заходи, пов’язані з діяльністю 

молодих вчених, підтримка участі у них;
– сприяння публікаціям молодих вчених, надання методичної, організаційної допомоги;
– розвиток міжнародних контактів з молодіжними доброчинними організаціями, 

університетами тощо;
– представлення інтересів в організаціях і об’єднаннях, діяльність яких пов’язана з 

діяльністю молодих вчених;
– сприяння підвищенню освітнього та професійного рівня молодих співробітників 

Інституту;
– ініціювання та організація проведення наукових конференцій, курсів, тренінгів, 

семінарів, циклів лекцій, конкурсів молодих вчених.
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