
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Мікрохвильова технологія біостімуляції,  

дезінсекції та знезараження насіння 

 

2. Інтелектуальна власність 
Оберіть відповідну позицію, поставив позначку  «+». Допишіть відповідну інформацію.  
 

+ Новація запатентована  В яких країнах: Україна 
    

 Подана заява на патент В яких країнах:  
    

 Є ліцензійна угода/ексклюзивне право.  
   

 Інше (Що саме) _________________________________________________________ 
 

3. Вид новації  
Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»   

 

 Виріб   Результат науково-дослідних робіт 

+ Технологія  - Інше (оговорюється окремо) 
 

4. Сфери застосування новації 
Оберіть одну або декілька сфер застосування новації шляхом зміни значку «-» на «+».  

- Автомобілі, транспорт і логістика 
+ Агропромисловий комплекс та харчові технології 

- Аеро- і космічні технології 
- Біохімічні технології 

- Будівництво 

- ВПК та безпека 

- Енергетика та енергозбереження 

- IT-технології, ІКТ промисловості і послуг 

- Легка промисловість 

- Морська індустрія та послуги 

- Навколишнє середовище 

- Нано- та мiкротехнології 

- Нові матеріали 

- Охорона здоров'я 

- Творчі індустрії 

- Туризм і культурна спадщина 

- Інше. (Нижче вкажіть сферу застосування:)  
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5. Новизна 

Чим новація у цифрах або якісно перевершує те, що вже існує та використовується? (Відповідь 

повинна бути стислою та чіткою - до трьох основних аргументів на підтвердження 

перспективності застосування новації на внутрішньому та/або зовнішньому ринках) 

Впровадження результатів проекту сприяє вирішенню проблеми підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, покращення біологічного складу врожаю та його збереження 

екологічно чистими методами без застосування хімічних речовин. Технологія мікрохвильової 

біостімуляції, дезинсекції та знезараження насіння сільськогосподарських культур обґрунтована 

результатами досліджень. Вивчались основні зернові, зернобобові, олійні, овочеві культури, 

буряки тощо, поширені в Україні. Наслідком цього є висновок: область застосування технології 

обґрунтовано рекомендується для втілення в районах півдня України, але без вагомих 

обмежень може бути розповсюджена на всі райони. В першу чергу планується проводити 

біостімуляцію насіння за допомогою існуючій мікрохвильовій установці. Також планується 

розповсюджувати технології щодо дезінсекції та дезінфекції; їх використання при закладенні 

насіння на тривале збереження буде сприяти захисту зернової продукції від знищення, без 

застосування засобів хімічного захисту, які самі по собі досить вартісні та небезпечні для 

екологічного стану середовища. Окремi результати проекту можуть бути використанi в iнших 

країнах з обов’язковими експериментальними дослідженнями щодо виявлення режимних 

параметрів обробці з урахуванням особливостей виду та сорту насіння. 

Використання технології здатне забезпечити збiльшення схожостi та енергії проростання 

насiння на 15 - 30%, забезпечити до 100% дезинсекцiю та знезаражування насiння, що дозволяє 

на 10 - 30% пiдвищити врожайнiсть та на 15 - 20% збільшити схороннiсть при тривалому 

зберiганнi зібраного врожаю. 

Друга частина робіт після закінчення проекту зв’язана з виробництвом та удосконаленням 

установок, за допомогою яких МХ-технології реалізуються.  

 

6. Стадія розвитку новації 

На якій стадії розробки знаходиться новація? Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»  

- Концепція, її доказ 

- Прототип, який пройшов тестування та доступний для демонстрації 
+ Відпрацьована технологія для дрібносерійного виробництва 
+ Технологія готова до промислового впровадження 

- Комерціалізована 

 
7. Форма представлення новації  
Оберіть одну або декілька форм шляхом заміни значку «-» на «+»)   

- Демонстраційна модель 

+ Мультімедійна презентація 

- Доповідь 

 
8. Інформація про відповідального, який подає новацію 

Заклад 

назва  Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) 

адреса  65035 Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ, НДІ, ВНТЗтаМ 

web-сайт www.onaft.edu.ua 

Особа відповідальна за взаємодію  
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посада Начальник Відділу нормативно-технічного забезпечення та метрології 

ПІБ Данилова О.І. 

тел. міськ (048) – 712-41-30 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автори Бошкова I.Л., boshkova.irina@gmail.com 
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