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В статті  проаналізовано характер змін ознак “кількість коробочок на 
одній рослині”, “кількість насінин з однієї рослини” та  “маса  насіння з 
однієї рослини”  у  8-ми сортів льону олійного в умовах Львівщини в 
2009-2011рр. За масою насіння з однієї рослини найбільш широкою 
нормою реакції характеризувались сорти Південна ніч, Золотистий та 
Орфей з максимальним проявом цієї ознаки біля 1 г. Стабільними по 
роках виявилися сорти Байкал та Циан, які, однак, за цим показником 
значно поступалися  іншим генотипам у сприятливий для льону рік. 
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Вступ. Останнім часом галузь льонарства на  заході  України, як і в 

цілому в Україні, зазнала суттєвого спаду. Однією з причин  є відсутність 

ринків збуту волокнистої продукції льону-довгунця. Тому, беручи до уваги 

широкий спектр застосування лляної олії в різних галузях народного 

господарства та враховуючи сучасну тенденцію нарощування потужностей 

олійно-жирового комплексу України, доцільно впроваджувати вирощування 

льону олійного і на західній території нашої країни. Це дасть змогу мати 

конкурентоспроможну продукцію як на українському ринку, так і на ринках 

країн-учасниць СОТ. 

Льон олійний   – нетипова культура для грунтово-кліматичних умов 

Західної України. Проте, у зв’язку з глобальним потеплінням клімату і завдяки 

високій  екологічній пластичності, культивування льону олійного поширюється  

все більш на північ та захід України. Вивчення адаптивних можливостей льону 

олійного в різних грунтово-кліматичних умовах завжди актуально, оскільки 

дозволяє розширити вирощування культури в нетрадиційних для неї зонах, 

добирати сорти, які можуть добре адаптуватись до клімату території. 

Екологічні умови західного регіону України висувають особливі вимоги 

до біології сортів льону олійного, як і для інших сільськогосподарських культур. 

Вони повинні мати широкий діапазон онтогенетичної адаптивності, яка 

забезпечить стійку продуктивність в умовах різких коливань абіотичних 

факторів навколишнього середовища [3]. 

Питання вирощування льону-довгунця різного походження на території 

Західної України та льону олійного в умовах степу опрацьовано детально 

багатьма науковцями і висвітлено в літературних джерелах у великих обсягах  

[1,4,7]. Однак вивчення мінливості кількісних ознак  різних сортів льону 

олійного в умовах Львівської області не проводилось. 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 17, 2012: 60-66 

© І.Ф. Дрозд, В.О. Лях 

61 

Метою роботи було визначення  мінливості окремих кількісних ознак, а 

саме – “кількість коробочок на одній рослині”,  “кількість насінин з однієї 

рослини” та  “маса  насіння з однієї рослини”   у сортів  льону олійного 

вітчизняної та закордонної селекції в умовах Львівщини.   

Матеріал і методи дослідження. Польові дослідження проводились у 

2009-2011 рр. на  базі навчально-дослідної ділянки Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, яка розташована на території 

Львівської області в  зоні Передкарпаття. Досліди закладали за 

загальноприйнятою методикою та рекомендаціями [6]. 

Матеріалом для проведення  дослідження були сорти льону олійного 

різного походження: Айсберг, Золотистий, Ківіка, Орфей, Південна ніч 

(Україна), Циан (Росія), Сонячний (Білорусь), Байкал (Франція). 

Ґрунти поля, на якому проводилися дослідження, – дерново-підзолисті 

середньо-суглинкові. Глибина взяття зразків ґрунту – 0-20 см, глибина 

гумусового чорнозему – 30-45 см, вміст гумусу в орному шарі становить 2,75%, 

реакція ґрунтового розчину слабокисла, забезпеченість поживними речовинами – 

низька та середня. 

Після збирання попередника (вівса) провели лущення стерні на глибину 

6-8 см, після чого провели оранку ґрунту на глибину 22-25 см. Навесні провели 

весняну культивацію з боронуванням з метою знищення бур’янів та зменшення 

втрат вологи. Перед сівбою провели передпосівну культивацію та вирівнювання 

площі. Мінеральні добрива під льон вносили весною (під весняну культивацію). 

В якості азотного добрива використовувалась аміачна селітра (34,5% д.р.), 

фосфорного – суперфосфат простий (20% д.р.), калійного – каліймагнезія (К2О – 

28% д.р., МgО – 10% д.р.). 

Зразки висівали на двометрових  ділянках звичайним рядковим способом 

з міжряддями 15 см у 3-кратному повторенні.  Глибина загортання насіння 3-4см.  

Боротьбу з бур’янами проводили за допомогою ручної прополки, а в фазі 

„ялинки” вносили гербіцид 2М – 4Х з розрахунку 0,8 л/га. Проти шкідників 

(льонової блохи) провели дворазову обробку інсектицидом Децис-форте в нормі 

0,3 л/га. Десиканти на посівах льону не застосовувались. Збирання врожаю 

проводили вручну (по ділянках).  

Метеорологічні умови 2009 року дозволили провести посів льону 

олійного в першій-другій декаді квітня. Гідротермічний режим травня цього року 

наближався до середнього багаторічного, де середньодобова температура 

становила 13,3
0
С, однак і травень (115,8 мм) і, особливо, червень (171,0мм) 

відрізнялися великою кількістю опадів. Температурні режими липня та серпня 

були досить рівномірними і сприятливими  до формування і дозрівання врожаю.  

Отже, погодні умови 2009 року  були  цілком сприятливими для вегетації льону 

олійного (табл. 1-2). 

Метеорологічні умови 2010 року значно відрізнялися від попереднього. 

Дощова  погода  дозволила провести посів матеріалу тільки в третій декаді квітня 

та першій декаді травня. Середньодобова температура в травні становила 14,3°С, 

а в червні – 17,3°С. Температурний режим липня був значно вищим і становив 

20,3°С, при середньо багаторічному 17,6°С. Проте протягом  всього 

вегетаційного періоду льону олійного (квітень-липень) у 2010 році кількість 

опадів  була на 24% більшою за середньобагаторічний рівень і становила 494,4 

мм, що вплинуло на формування і дозрівання врожаю. 
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Таблиця 1  

Кількість опадів за період вегетації льону олійного у 2009-2011рр., мм 

 

Рік Декада Місяць 

 

 

 

 

квітень травень червень липень серпень 

2009 

 

 

 

 

І 1,5 3,3 36,9 40,1 27,3 

II 66,4 47,3 57,3 3,3 43,2 

III 4,1 65,2 76,8 23,7 4,5 

Сума 72,0 115,8 171,0 67,1 75,0 

2010 

 

 

 

 

І 18,6 35,8 66,0 81,8 6,9 

II 26,9 71,5 13,1 32,6 9,4 

III 13,5 21,3 69,7 43,6 16,7 

Сума 59,0 128,6 148,8 158,0 33,0 

2011 

І 27,3 27,8 84,1 60,7 21,0 

II 10,9 14,6 22,4 105,4 20,0 

III 1,2 32,5 32,5 24,1 6,1 

Сума 39,4 74,9 139,0 191,0 58,6 

Середньобагаторічні 

показники 
53,0 91,0 119,0 110,0 92,0 

 

 

Таблиця 2  

Температура повітря за період вегетації льону олійного у 2009-2011рр., °С 

 

Рік Декада Місяць 

 

 

 

 

квітень травень червень липень серпень 

2009 

 

 

 

 

І 10,4 12,2 15,1 19,8 18,6 

II 10,0 13,8 16,1 19,7 17,9 

III 9,2 14,0 18,8 19,5 17,3 

Середня 9,1 13,3 16,6 19,6 17,9 

2010 

 

 

 

 

І 8,4 15,3 17,5 18,3 21,0 

II 8,3 13,1 19,2 23,0 20,9 

III 10,2 14,6 16,2 19,8 18,0 

Середня 10,5 14,3 17,3 20,3 19,0 

2011 

І 8,6 8,8 18,9 16,9 18,5 

II 7,9 14,3 17,4 21,1 19,2 

III 13,1 16,8 17,0 17,1 19,8 

Середня 9,9 13,4 17,8 18,7 19,1 

Середньобагаторічні 

показники 
7,9 13,1 16,2 17,6 16,9 

 

Аналіз метеорологічних умов 2011 року свідчить, що  вони були   

сприятливими для вегетації льону олійного. Посів матеріалу провели  в другій-

третій  декаді квітня. Сприятливими були погодні умови в період швидкого росту 

та цвітіння льону, що дало змогу сформувати урожай насіння. Середньодобова 
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температура в травні становила 13,4°С,  в червні – 17,8°С.  На жаль, дощі, які 

пройшли в   другій декаді червня,   зливові  липневі дощі  та  град викликали 

часткове вилягання посівів. Кількість липневих  опадів становила 191 мм. 

Температурний режим серпня був досить рівномірним, середньодобова 

температура становила 19,1°С. Таким чином, погодні умови, що склалися в роки 

проведення досліджень, були різними, але цілком характерними для зони 

Передкарпаття.  

Для вивчення мінливості ознак  “кількість коробочок на одній рослині”,   

“кількість насінин на одній рослині” та  “маса  насіння з однієї рослини”  відбирали 

по 30 рослин кожного зразка і визначали   мінімальні та максимальні значення 

вимірів, стандартне відхилення, похибку середнього, коефіцієнт варіації та його 

похибку [2, 5]. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Метеорологічні умови 

2009-2011рр. суттєво впливали на прояв ознак, що аналізувалися. Найбільш 

сприятливим для формування великої кількості коробочок на рослині  у льону 

олійного виявився  2009 рік. Тоді  коефіцієнт варіації ознаки  “кількість 

коробочок на одній рослині” варіював в межах 14,38-52,61%. В умовах менш 

сприятливого 2010 року коефіцієнт варіації цієї ознаки   варіював в межах  8,78-

49,11%, в  2011 році  – 21,45- 41,56%. У 2009 році  коефіцієнт варіації ознаки 

“кількість насінин на одній рослині” змінювався в межах 13,59-57,93 %, у 2010 

році – 12,90-56,22 %, а у 2011 році – 31,72-49,21%. Коефіцієнт варіації ознаки 

“маса  насіння з однієї рослини”  у 2009 році  був в межах 12,78-61,16%, у 2010 році 

– 12,18-57,49 %, у 2011 році – 29,71- 45,57%. Отже, середні коефіцієнти 

фенотипової мінливості  в період 2009-2011 рр. за кількістю коробочок на одній 

рослині становили  33,11±5,45%, за кількістю насінин з однієї рослини – 

38,74±6,20%,  за масою насіння з однієї рослини – 37,17±6,35%. 

В результаті досліджень встановлена  досить широка норма реакції по 

досліджуваним ознакам (рис. 1-3).   
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Рис.1.  Інтервал варіювання ознаки “кількість коробочок з однієї рослини” у 

сортів льону олійного у польових умовах 2009-2011 років дослідження 
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Рис. 2. Інтервал варіювання ознаки “кількість насінин з однієї 

рослини” у сортів льону олійного у польових умовах 2009-2011 років 

дослідження 
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Рис. 3. Інтервал варіювання ознаки “маса насіння з однієї рослини” у 

сортів льону олійного  у польових умовах 2009-2011 років дослідження 
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Інтервал варіювання середнього значення  ознаки “кількість коробочок на 

одній рослині“ у сорту Байкал був найменшим і складав 6,75 шт. ( рис.1), тоді як 

у сорту Ківіка цей  показник дорівнював 14,05 шт.    

Інтервал варіювання  середнього значення ознаки “кількість насінин з 

однієї рослини“ (рис.2) найменше змінювався  у сорту Циан і становив 49,50 шт., 

тоді як для сорту Золотистий він був найвищим серед всіх сортів і дорівнював 

99,66 шт. 

У сорту Байкал спостерігався також  і невеликий інтервал варіювання   

середнього значення ознаки “маса насіння з однієї рослини”, який становив 

0,34 г. Найбільше варіювала дана ознака за роками вирощування у сорту Орфей – 

0,88 г. (рис.3). 

Найменш залежними від метеоумов Львівщини виявилися сорти Циан і 

Байкал. Але обидва характеризувалися невеликим потенціалом продуктивності 

однієї рослини. В найбільш сприятливий рік такі сорти як Південна ніч, 

Золотистий та Орфей майже вдвічі за кількістю насінин з однієї рослини 

перевищували вищеназвані генотипи. Тобто, дані сорти мають високий 

генетичний потенціал, який вдало реалізується в оптимальних для льону 

олійного умовах. Однак в несприятливий рік вони дещо поступаються сортам 

Циан та Байкал за вказаною ознакою. Досить широкий інтервал варіювання 

мають і сорти Айсберг, Ківіка та Сонячний.  

Висновки. Такі кількісні ознаки льону олійного як “кількість коробочок 

на одній рослині“, “кількість насінин з однієї рослини“ та  “маса насіння з однієї 

рослини“ були значно мінливими  і, відповідно, залежними від умов 

навколишнього середовища на Львівщині. За цима показниками найменшою 

нормою реакції характеризувалися сорти Циан та Байкал, а найбільшою – 

Південна ніч, Золотистий та Орфей. Останні мали в умовах Львівщини і 

найбільший потенціал продуктивності.  
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ИНТЕРВАЛ ВАРЬИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В УСЛОВИЯХ 

ЛЬВОВЩИНЫ  

 

И.Ф. Дрозд, В.А. Лях 

 
В статье проанализирован характер изменений признаков «количество 
коробочек на одном растении», «количество семян с одного растения», 
«масса семян с одного растения» у 8-ми сортов льна масличного в 
условиях Львовской области  в 2009-2011 гг. По массе семян с одного 
растения наиболее широкой нормой реакции характеризовались сорта 
Південна ніч, Золотистый и Орфей с максимальным проявлением этого 
признака около 1 г. Стабильными в годы исследований оказались 
сорта Байкал и Циан, которые однако по этому показателю значительно 
уступали другим генотипам в благоприятный для льна год. 

 
 
 

VARIABILITY INTERVAL OF PRODUCTIVITY TRAITS FOR 

OIL FLAX IN LVOV REGION 

 

I.F. Drozd, V.A. Lyakh 

 
A pattern of changes for «number of bolls per plant», «number of seeds per 
plant», and «seed weight per plant» traits for 8 varieties of oil flax in Lvov 
region in 2009-2011 was studied in the article. For the trait of «seed weight 
per plant» Pivdenna nich, Zolotisty and Orpheus varieties had the widest 
reaction norm, with maximal display for that trait of about 1 g.  Baikal and 
Tsian varieties were stabile during years of investigation but significantly 
worse than other genotypes during the favourable for flax year. 
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