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1. Проблема  

Розвиток економіки України стає все більш тісно пов'язаним з ефективністю сільського 

господарства, і особливо з вирощуванням зернових, олійних і овочевих культур. На сьогоднішній 

день розвиток цих напрямків пов'язаний із застосуванням гібридів насіння рослин. Незважаючи на 

високу врожайність, гібридне насіння можна використовувати тільки один раз (в першому 

поколінні), так як з вирощених рослин неможливо отримання насіння для подальших посівів. З 

огляду на це, а також враховуючи підвищений інтерес до екологічно безпечних «зелених» 

технологій і «органічного» землеробства, з'явилася необхідність у частковому перегляді 

землеробських технологій і поверненню до джерел традиційного «природного» землеробства, які 

не пов'язані із застосуванням гібридів, і забезпечують високу врожайність та стійкість 

сільськогосподарських культур до несприятливих погодних умов. 

2. Рішення  

Для вирішення поставленого завдання колективом українських вчених та інженерів були 

розроблені технологія та обладнання для передпосівної обробки насіння за допомогою УФ 

випромінювання та озону. УФ опромінення (фотостимуляція) відноситься до «зелених технологій» 

і забезпечує активацію біологічних процесів, які сприяють збільшенню врожайності 

сільськогосподарських культур. Крім того фотостимуляція насіння підвищує стійкість рослин, що 

вирощуються з цього насіння, до різних захворювань і несприятливих кліматичних факторів (в 

тому числі до посухи та заморозків). Озон забезпечує ефективне знезараження насіння. Варто 

зауважити, що озон є екологічно безпечною речовиною. Він дуже швидко розкладається на 

безпечний кисень і не має шкідливого впливу на насіння та рослини, які вирощуються з  

обробленого озоном насіння. 

В основу запропонованої технології покладено відомий нашим пращурам метод передпосівної 

фотостимуляції і знезараження насіння сонячним випромінюванням. У розробленій нашими 

фахівцями технології замість природного сонячного опромінювання використовується штучне УФ 

випромінювання, яке утворюється за допомогою спеціальних ламп. Штучне УФ випромінювання є 

частиною природного сонячного спектру. В результаті УФ опромінювання забезпечується 

ефективне екологічно безпечне знезараження насіння і здійснюється активація прихованих 

біологічних резервів рослин, що позитивно позначається на схожості та інтенсивності проростання 

насіння, стимулює розвиток стеблової та кореневої систем рослин, збільшує їх стійкість до нестачі 

вологи і підвищує морозостійкість, що в кінцевому підсумку призводить до збільшення 

врожайності і скорочення термінів вирощування рослин. Більш детально з роботами вчених у 
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напрямку використання УФ опромінення для передпосівної обробки насіння можна ознайомитися 

у Додатку, де приведений перелік наукових робіт з цього питання. 

Унікальність запропонованої технології полягає в інтенсифікації природних біологічних процесів 

рослин під дією фізичних факторів без застосування шкідливих хімічних речовин, що відразу 

переводить її в розряд екологічно безпечних «зелених» технологій органічного землеробства. 

Важливим фактором, що дозволяє забезпечити широке застосування розробленої технології, є 

висока енергоефективність технологічного процесу. Питомі витрати електроенергії, необхідні для 

обробки 1 тони насіння не перевищують 1 ... 1,5 кВт · годин/т обробленого насіння. 

Поряд зі збільшенням врожайності, фотостимуляція насіння УФ випромінюванням позитивно 

впливає на підвищення вмісту цукру, вітаміну С, каротину, та ін. Крім того спостерігається 

прискорення дозрівання рослин на 3 - 10 діб. Також істотним фактором є невисока вартість 

передпосівної обробки насіння (0,3 - 0,5 USD / т).  

Процес впливу ультрафіолетового випромінювання на схожість і врожайність вирощених з 

опроміненого насіння рослин вивчався багатьма вченими і дослідниками [1]. Під час проведених 

досліджень було встановлено, що передпосівна УФ обробка насіння позитивно впливає на 

збільшення врожайності зернових, баштанних і овочевих культур. Так, наприклад, фотостимуляція 

насіння дозволяє забезпечити збільшення врожайності: 

Культура Збільшення 
врожайності, % 

Культура Збільшення 
врожайності, % 

пшениця 10 … 30 перець 15 … 30 

кукурудза 10 … 40 баклажани 10 … 30 

льон  10 … 15 огірки 15 … 20 

ячмінь 10 … 15 цукровий буряк 10 … 25 

соняшник 15 … 50 кавуни та дині 20 … 30 

рапс та інші олійні культури 15 … 50 картопля 20 … 25 

бавовна 10 – 25 морква 7 … 15 

 

3. Безпека використання УФ опромінювання та озону як знезаражуючого засобу 

Варто відзначити, що як УФ опромінювання, так і озонування відносяться до безпечних технологій, 

які не шкодять здоров’ю людини.  

Використання УФ опромінювання регламентується Керівництвом Р 3.1.683-98 «Використання 

ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження поверхонь і приміщень» 

Міністерство охорони здоров’я РФ, Методичними вказівками МУ 2.3.975-00  «Застосування 

ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітряного середовища 

приміщень організацій харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі 

продовольчими товарами» та ін. 
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УФ опромінювання широко використовується для знезараження повітря, питної води, продуктів 

харчування, різних банок та склянок, ємностей, пакувальної плівки та ін. 

Використання озону у якості знезаражуючого засобу рекомендується наступними документами: 

 Інструкцій «Дезінфекція та дезодорування у холодильниках способом озонування» 

(Міністерство торгівлі СРСР, 1973); 

 Методичними рекомендаціями по використанню озону у якості дезінфікуючого засобу, 

(Мінхарчопром СРСР, 1976 г.); 

 Тимчасовою інструкцією по озонуванню камер зберігання твердих сичужних сирів 

(Міністерство торгівлі РРФСР, 1975 г).; 

 Інструкцією по прийманню, зберіганню, товарної обробки і випуску ковбасних виробів і 

копченостей на розподільчих холодильниках торгівлі (Міністерство торгівлі РРФСР, 1977 г.); 

 Інструкцією по прийманню, холодильної обробці, зберіганню і випуску остиглого і 

охолодженого м'яса (Міністерство торгівлі РРФСР, 1977 г.), а також іншими нормативними 

документами. 

У 1984 році Управлінням по контролю за якістю харчових продуктів та лікарські препаратів (Food 

and Drug Administration (FDA)) озон визнаний безпечним дезінфектантом, і був дозволений для 

використання у якості безпечного знезаражуючого засобу при обробці продуктів харчування. З 

1998 року озон був внесений Міністерством охорони здоров’я РФ у перелік дезінфектантів (рег. № 

0039 – 98/21) та дозволений для знезараження повітря у лікарських закладах. В Республіці 

Білорусь озон офіційно визнаний екологічно чистим дезінфектантом, який дозволений для 

використання у медицині, харчовій промисловості та у інших галузях народного господарства 

Постановою Ради Міністрів РБ № 573 (від 17.05.2004 р.) затверджені заходи з реалізації «Основних 

напрямків забезпечення населення якісною сировиною та харчовими продуктами» ( № 38 1204 – 

487 від 25.11.2004 р.), у яких до основних напрямків використання озону відносяться стерилізація 

виробничого обладнання, ємнісного обладнання та комунікацій на підприємствах харчової 

промисловості, а також для локальної водопідготовки на підприємствах харчової промисловості, 

які випускають дитяче харчування.   

4. Огляд технології  

Фотоактиватор барабанного типу (малюнок 1) складається з циліндричної камери, всередині якої 

розміщені спеціальні УФ лампи. 

 Для здійснення процесу знезараження та фотостимуляції насіння засипається в порожнину 

барабана. Після чого барабан приводиться до обертання і здійснюється УФ опромінення насіння. 

Тривалість обробки залежить від потужності УФ випромінювачів і типу насіння, і складає від 10 до 

15 хвилин. Після проведення сеансу опромінювання УФ лампи вимикаються і здійснюється 

вивантаження обробленого насіння. Далі процес обробки повторюється. 

Через те, що обробка насіння відбувається у камері опромінення, яка обертається навколо своєї 

осі, забезпечується висока рівномірність обробки та все насіння отримує однакову кількість енергії 
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ультрафіолетового випромінювання, що позитивно позначається на врожайності вирощених з 

опроміненого насіння рослин. 

Ще однією перевагою розроблених 

установок є можливість одночасної 

фотоактивації та знезараження 

насіння, що досягається 

застосуванням спеціальних УФ 

ламп. Знезараження насіння 

проводиться виключно за рахунок 

УФ випромінювання без 

використання токсичних хімічних 

протруйників, що значно знижує 

витрати на передпосівну обробку 

насіння, забезпечує безпеку 

обслуговуючого персоналу і 

покращує екологію виробництва. 

Для підвищення ефективності знезараження насіння, що особливо важливо при використанні 

некондиційного насіння, перед його завантаженням у камеру знезараження насіння може бути 

додатково обприскане перекисом водню або оброблено озоном. При попередньому зрошенні 

насіння перекисом водню або обробці озоном під впливом УФ - випромінювання відбувається 

насичення насіння активованим киснем, що призводить до додаткового підвищення схожості 

насіння і збільшення енергії росту рослин. 

Фотоактиватори барабанного типу також можуть використовуватися в якості своєрідного 

змішувача. Перед обробкою (або після неї) до насіння можуть додаватися необхідні 

мікроелементи і біостимулятори. 

Основні переваги методу передпосівної фотостимуляції насіння: 

 забезпечення високих показників врожайності (збільшення врожайності в залежності від 

типу і сорту насіння, що обробляється, на 7 ... 50%); 

 збільшення стійкості рослин до впливу несприятливих погодних умов (посухи і ранніх 

заморозків); 

 збільшення енергії схожості і проростання насіння, яке було піддано фотостимуляції УФ 

випромінюванням, і як наслідок, зниження втрат врожаю через недостатню зволоженість 

ґрунту в період висівання; 

 скорочення термінів дозрівання врожаю; 

 забезпечення ефективного знезараження насіння без застосування токсичних хімічних 

препаратів; 

 переклад продукції в розряд зелених технологій і органічного землеробства, що сприяє 

підвищенню експортного потенціалу вирощеної продукції; 
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 низька собівартість знезараження і стимуляції насіння. 

 

5. Економічна доцільність  

Ефективність застосування розроблених фотоактиваторів можна розглянути на прикладі 

передпосівної обробки насіння соняшнику. У таблиці наведено основні результати роботи 

установки при вирощуванні соняшнику сортів Ласунка, Горішок і Сур. 

Результати УФ обробки соняшника  

Сорт Ласунка Горішок Сур Підвищення 
показників 

Контр. УФ-
обр. 

Контр. УФ-
обр. 

Контр. УФ-
обр. 

Схожість, % 72 93 71 90 72 92 26 - 29 

Енергія проростання, % 70 72 69 73 75 79 3 - 5 

Врожайність, ц/га 22 37 23 35 25 39 52 - 68 

Ціна за 1 ц, EURO 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Прибуток с 1 га, EURO 704 1184 736 1120 800 1248 384 - 480 

 

 

Як видно з таблиці збільшення прибутку з 1 га становить в середньому 437,0 EUR. З огляду на, що 

під посів соняшнику у фермерських господарствах в середньому відводиться 700 ... 1000 га, 

усереднений прибуток від застосування фотоактиватора становить 305,9 ... 437,0 тис. EUR. 
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Виходячи з норми висіву насіння соняшнику, яка дорівнює 6,1 кг/га (70,0 тис. рослин на гектар), 

необхідна кількість насіння для засіву 1000 га складе 6100 кг. Для обробки такої кількості насіння 

можна рекомендувати установку ОБП09.3Т8АС, продуктивність якої становить для насіння: 

 соняшнику - 480 кг/годину; 

 ячменю - 600 кг/годину; 

 пшениці - 700 кг/годину. 

З огляду на те, що продуктивність установки ОБП09.3Т8АС становить 480 кг/годину, обробка такої 

кількості насіння (6100 кг) буде здійснена протягом 13 годин, тобто обробку 6100 кг насіння 

соняшнику, необхідного для посіву на 1000 га, можна здійснити протягом 1 (одного) дня, після 

чого установку можна використовувати для обробки насіння інших культур, та для знезараження 

сухих комбікормів. 

Таким чином, установка ОБП09.3Т8АС вартістю EUR 16.000,0 забезпечує отримання додаткового 

щорічного прибутку, який дорівнює EUR 437.000,0 при тривалості її роботи протягом 13 годин. 

Прибуток від експлуатації цієї установки можна збільшити, обробляючи насіння інших злакових і 

овочевих культур, а також використовуючи установку для знезараження сухих комбікормів. Так, 

наприклад, при обробці ярової пшениці (сорт Харківська 27), при нормі висіву 225 кг насіння на 1 

га (4,5 млн. шт./га), для засіву 1000 га потрібно 225.000,0 кг насіння. Такий об’єм насіння можна 

обробити на установці ОБП09.3Т8АС за 250 годин (близько 16 діб при 16 годинній роботі установки 

на протязі доби), або при використанні установки ОБП09.1Т10АС за 140 годин (близько 9 діб). 

Беручи до уваги, що при збільшенні врожаю на 17 %, врожайність пшениці збільшиться з 29,0 до 

34,0 ц/га, прибавка врожаю складе 5 ц/га. Тобто, додатковий прибуток від використання 

установки буде дорівнюватися 5 ц х 12,5 EUR/ц = 62,5 EUR з 1 га посівної площі. Відповідно з 1000 

га додатковий прибуток складе 62.500,0 EUR. 

Враховуючи, що установки ОБП09 одночасно з фотоактивацією біологічних процесів забезпечують 

знезараження насіння, варто звернути увагу на доцільність та ефективність її використання для 

заміни хімічного протравлення насіння екологічно безпечним озонуванням. 

Випробування озонування для передпосівної обробки насіння ячменю ярового сорту «Звершення» 

(ДП ДГ «Елітне» інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва) 

№ Варіанти передпосівної 
обробки 

Врожайність, 
ц/га 

Прибуток з 1 га 

% ц EUR 

1 Контроль 29,0 0 0 0 

2 Вітавакс – 200ФФ 30,1 3,8 1,1 11,0 

3 Озон 34,0 17,2 5,0 50,0 

Витрати протруйника «Вітавакс -200ФФ» становили 2,5 л/т. 

Проведені дослідження показали високу ефективність та доцільність заміни хімічного 

протравлення технологією озонування. При вартості ячменю 10 EUR/ц  додатковий прибуток з 

1000 га складе 50.000,0 EUR. 
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Випробування запропонованої технології для передпосівної обробки насіння гібриду пшениці та 

жита сорт «Амфідиплоід 52».   

№ Варіанти передпосівної 
обробки 

Врожайність, 
ц/га 

Прибуток з 1 га 

% ц EUR 

1 Контроль (протруйник 
«Гранівіт»)  

33,5 0 0 0 

2 Озон 56,7 69 23,2 94,0 

Таким чином, при заміні протруйника озонуванням вдалось підняти врожайність на 69%, що 

принесло 94.000,0 EUR з 1000 га. 

Оцінка ефективності використання запропонованої технології для передпосівної обробки насіння 

ярової пшениці сорт «Харківська 27».  

№ Варіанти передпосівної 
обробки 

Врожайність, 
ц/га 

Прибуток з 1 га 

% ц EUR 

1 Контроль (протруйник 
«Вітавакс – 200ФФ») 

23,6 0 0 11,0 

2 Озон 26,3 10 2,7 50,0 

Як видно з отриманих результатів, заміні протруйника озонуванням вдалось підняти врожайність 

на 10%, що принесло 50.000,0 EUR з 1000 га. 

5. Ціна питання 

Ціни на установки передпосівної активації насіння ультрафіолетовим випромінюванням та 

озоном  

Тип Об’єм  реактора, м3 Продуктивність, кг/годину 

П
о

т
уж

н
іс

т
ь,

 

кВ
т

 

Ціна, EUR 

 

со
н

яш
н

и
к 

яч
м

ін
ь 

п
ш

ен
и

ц
я 

Загальний Корисний 

ОБП09.2Т8АС 0, 5 0,1 325 400 450 0,5 11 520 

ОБП09.3Т8АС 0,75 0,15 480 600 700 0, 75 12 800 

ОБП09.1Т6АС 1,1 0,25 625 750 900 1,0 15 000 

ОБП09.1Т10АС 2,51 0,5 1100 1350 1600 1,5 18 000 

ОБП09.2Т10АС 4,4 0,9 2000 3600 4000 2,7 22 250 

Установки захищені патентом України №73663 від 10.10.2012 «Пристрій для обробки зерна та 

насіннєвого матеріалу». 

Директор ТОВ «ХАРКІВСЬКА ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ»,  

Дійсний член (академік) Інженерної Академії України     С.М. Шаляпін  
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