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В статті представлені результати трирічних досліджень по вивченню 
впливу строків сівби та норм висіву на формування продуктивності 
льону олійного сортів Південна ніч та Ківіка. Оптимальний строк сівби 
для сорту Південна ніч (1,41 т/га) – ранній (друга декада квітня), для 
сорту Ківіка (1,44 т/га) – пізній (третя декада квітня). Оптимальна норма 
висіву для обох сортів – 4,5  млн.шт/га. 
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Вступ. Льон олійний – цінна олійна та технічна культура, альтернатива 

соняшнику. Льон олійний має високий рівень рентабельності виробництва. Він 

являється  гарним  попередником  для  багатьох  сільськогосподарських  культур 

[1,2]. В насінні льону олійного міститься до 50% олії. Завдяки цьому вона 

швидко висихає та утворює міцну, тонку та еластичну плівку, її використовують 

для виготовлення лаків, емалей у медицині, харчовій, електротехнічній та інших 

галузях промисловості [3]. 

Олія льону олійного містить ненасичені жирні кислоти (олеїнову, 

лінолеву, ліноленову, пальмітинову, стеаринову), а тому попереджає виникнення 

судинних захворювань, її використовують в дієтичному харчуванні хворих з 

порушенням жирового обміну, атеросклерозу, цукровому діабеті, цирозі печінки, 

гепатиті [4]. 

Льон має велику кормову цінність: у макусі міститься 6-12% жиру і 38% 

протеїну. Лляний шрот містить низку незамінних амінокислот [5].  

Крім сортів технічного напрямку до реєстру сортів рослин України 

занесений сорт льону олійного харчового напрямку Ківіка (2007), технологія 

вирощування якого з урахуванням сортових особливостей достатньо не 

розроблена. Тому, наші дослідження були направлені на вивчення впливу 

строків сівби і норм висіву на ріст та розвиток рослин і формування врожайності 

нового сорту льону олійного Ківіка. 

Матеріали і методи досліджень. Польові дослідження проводилися в 

Інституті олійних культур НААН. Грунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний 

важкосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі – 3,0-3,5%, рН грунтового 

розчину – 6,5-7,0. 

Попередник – зернові. Основний обробіток грунту здійснювався по 

системі покращеного зябу. Глибина оранки – 20-22 см. З осені проводилося 

вирівнювання грунту. 

Весняна підготовка грунту включала передпосівну культивацію, до і 

післяпосівне прикочування. Льон олійний висівали в два строки. Перший 

(ранній) разом з яровими зерновими і другий (пізній) через 20 днів після 

першого.  
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Сівбу  проводили  рядковою  сівалкою  СН-16П  з  нормою  висіву 3,5, 

4,5, 5,5 млн. шт. насінин/га. Ширина міжрядь – 15 см. Врожай збирали 

комбайном «Winterschteiger». 

Об`єктами досліджень були сорти Південна ніч та Ківіка.  

Розміщення ділянок в досліді рендомізоване. Повторність – трикратна. 

Математичну обробку даних по врожайності здійснювали методом 

дисперсного аналізу в програмі MSTAT [6]. 

Закладку дослідів і проведення досліджень виконували відповідно з 

загальноприйнятими в землеробстві та рослинництві методиками. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. В результаті проведених в 

2010-2012 рр. досліджень встановили, що вивчаємі елементи агротехніки льону 

олійного певним чином вплинули на ріст та розвиток рослин, рівень його  

продуктивності.  

Під впливом строків сівби та норм висіву змінювались показники 

польової схожості та густоти стояння рослин. За обох строків сівби при 

збільшенні норми висіву польова схожість зменшувалась: за раннього строку у 

сорту Південна ніч з 79,1% до 75,7%, у сорту Ківіка з 79,4% до 75,9%; за пізнього 

з 81,3% до 78,3% та з 82,5% до 79,2% відповідно. Густота стояння рослин для 

сорту Південна ніч склала 2,8-4,3 млн./га, для сорту Ківіка 2,8-4,4 млн./га     

(табл. 1).  

 

Таблиця 1  

Зміна польової схожості та показників морфологічних ознак льону олійного  

залежно від строків сівби та норм висіву 

(2010-2012 рр.) 

Строк 

сівби 

(А) 

Сорт 

(В) 

Норма 

висіву, 

млн. шт/га 

(С) 

Польова 

схожість, 

% 

Густота 

стояння 

рослин, 

млн./га 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

бокових 

гілок, 

шт 

I 

Південна 

ніч 

3,5 79,1 2,8 35,1 1,52 

4,5 77,5 3,5 36,1 1,19 

5,5 75,7 4,2 37,1 0,99 

Ківіка 

3,5 79,4 2,8 36,3 1,40 

4,5 76,8 3,4 37,3 1,17 

5,5 75,9 4,2 37,6 1,01 

II 

Південна 

ніч 

3,5 81,3 2,8 43,1 1,66 

4,5 79,2 3,5 44,9 1,54 

5,5 78,3 4,3 44,3 1,26 

Ківіка 

3,5 82,5 2,9 41,5 1,50 

4,5 80,4 3,6 42,6 1,48 

5,5 79,2 4,4 41,5 1,36 

НІР 0,95    А  0,25-0,37 0,30-1,58 0,03-0,38 

                В  0,25-0,37 0,30-1,58 0,03-0,38 

                С  0,30-0,45 0,37-1,93 0,03-0,47 

                АВС  0,61-0,90 0,74-3,87 0,07-0,74 
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Висота рослин сортів льону олійного змінювалась в залежності від норми 

висіву насіння та строків сівби з 35,1 до 44,9 см у сорту Південна ніч та з 36,3 до 

42,6 см у сорту Ківіка. Зміна показників висоти рослин залежала в основному від 

строків сівби. При ранньому строкові сівби вона склала у сорту Південна ніч 

35,1-37,1 см, у сорту Ківіка 36,3-37,6 см, а при пізньому строкові висота рослин 

збільшилася на 7,2-8,8 см у сорту Південна ніч і на 4,9-5,3 см у сорту Ківіка. 

Кількість бокових гілок на рослині в основному залежала від норми 

висіву. Із загущенням цей показник зменшувався. При ранньому строкові сівби у 

сорту Південна ніч з 1,52 до 0,99 шт., у сорту Ківіка з 1,40 до 1,01 шт. Така 

залежність спостерігалася і при пізньому строкові сівби. 

Кількість коробочок та насіння на 1 рослині змінювалась як під впливом 

строків сівби, так і густоти стояння рослин. Із загущенням ці показники 

зменшувались: при ранньому строкові сівби у сорту Південна ніч з 10,7 до 

6,9 шт. і з 78,0 до 63,0 шт. та у сорту Ківіка з 12,6 до 7,8 шт. і з 92,0 до 57,0 шт.; 

при пізньому строкові сівби у сорту Південна ніч з 9,7 до 5,9 шт. і з 71,0 до 43,0 

шт. та у сорту Ківіка з 11,0 до 7,6 шт. і з 80,0 до 55,0 шт. В такій же залежності 

змінювались і показники ваги насіння з 1 рослини та маси 1000 шт. насінин. 

Маса 1000 шт. насінин із загущенням зменшувалася при ранньому строкові сівби 

у сорту Південна ніч з 6,05 до 5,85 г у сорту Ківіка з 4,50 до 4,37 г. При пізньому 

строкові сівби у сорту Південна ніч з 6,56 до 6,19 г, а у сорту Ківіка з 5,09 до 

4,78 г. Відмічено, що при пізньому строкові сівби маса 1000 шт. насінин була 

вища ніж при ранньому (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Вплив строків сівби та норм висіву на показники елементів  

продуктивності  льону олійного 

(2010-2012 рр.) 

Строк 

сівби 

(А) 

Сорт 

(В) 

Норма 

висіву, млн. 

шт/га (С) 

Кількість 

коробочок 

на 1 рослині,  

шт. 

Вага 

насіння з 1 

рослини, 

г 

Кількість 

насінин на 

1 рослині, 

шт. 

Маса 

1000 

насінин, 

г 

I 

Південна 

ніч 

3,5 10,7 0,47 78 6,05 

4,5 9,2 0,40 68 5,94 

5,5 6,9 0,29 63 5,85 

Ківіка 

3,5 12,6 0,41 92 4,50 

4,5 10,8 0,34 78 4,41 

5,5 7,8 0,24 57 4,37 

II 

Південна 

ніч 

3,5 9,7 0,47 71 6,56 

4,5 8,2 0,38 54 6,42 

5,5 5,9 0,26 43 6,19 

Ківіка 

3,5 11,0 0,40 80 5,09 

4,5 9,5 0,34 69 4,94 

5,5 7,6 0,26 55 4,78 

НІР 0,95    А 0,26-0,57 0,013-0,017 1,62-1,94 0,06-0,35 

                В 0,26-0,57 0,013-0,017 1,62-1,94 0,06-0,35 

                С 0,32-0,70 0,015-0,020 1,99-2,38 0,07-0,44 

                АВС 0,63-1,40 0,022-0,041 3,98-4,76 0,14-0,87 
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Зміна показників елементів продуктивності під впливом строків сівби та 

норм висіву вплинула на врожайність вивчаємих сортів. В середньому за роки 

досліджень найбільшу урожайність отримано  у сорту Південна ніч  за раннього 

строку сівби 1,41 т/га та у сорту Ківіка за пізнього строку сівби 1,24 т/га з 

нормою висіву 4,5 млн.шт/га (рис., табл. 3). 

 

1,18

1,41

1,17

1,37

1,241,23

1,02

1,14 1,17

1,31

1,14

1,33

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Південна ніч Ківіка Південна ніч Ківіка

І ІІ

В
р

о
ж

а
й

н
іс

т
ь
,т

/г
а

3,5 млн.шт/га

4,5 млн.шт/га

5,5 млн.шт/га

 
Рис. Врожайність льону олійного сортів Південна ніч та Ківіка  

(2010 - 2012 рр.). 
 

Таблиця 3 

Врожайність та збір жиру льону олійного в залежності  

від строків сівби та норм висіву  

(2010-2012 рр.) 

Строк 

сівби 

(А) 

Сорт 

(В) 

Норма 

висіву, 

млн. 

шт/га 

(С) 

Врожайність, 

т/га 

Олійність,  

% 

 

Збір  

жиру, 

кг/га 

 

I 

Південна 

ніч 

3,5 1,31 42,8 497 

4,5 1,41 43,1 539 

5,5 1,23 43,3 472 

Ківіка 

3,5 1,14 40,9 413 

4,5 1,17 41,2 429 

5,5 1,02 41,4 376 

II 

Південна 

ніч 

3,5 1,33 41,8 494 

4,5 1,37 42,4 516 

5,5 1,14 41,4 420 

Ківіка 

3,5 1,18 41,6 434 

4,5 1,24 40,2 444 

5,5 1,17 41,2 429 

НІР 0,95, т/га:  A - 0,03-0,22; В - 0,03-0,22; С – 0,04-0,27; АВС – 0,07-0,54 
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Олійність насіння за раннього строку сівби знаходилась в межах: у сорту 

Південна ніч  – 42,8-43,3%; у сорту Ківіка – 40,9-41,4%. За пізнього строку сівби 

вона знизилась відповідно до: 41,4-42,4% та 40,2-41,6%. Збір жиру при цьому 

склав: у сорту Південна ніч  – 472-539 кг/га; у сорту Ківіка – 376-429 кг/га за 

раннього строку сівби та відповідно 494-516 кг/га і 429-444 кг/га за пізнього 

строку сівби.  

Висновки. Таким чином агротехнічні прийоми вирощування певним 

чином вплинули на ріст, розвиток та продуктивність сортів льону олійного 

Південна ніч та Ківіка в умовах південного Степу України. 

Найбільшу урожайність отримано у сорту Південна ніч 1,41 т/га при 

ранньому строкові сівби, а сорту Ківіка 1,44 т/га при пізньому строкові сівби з 

нормою висіву 4,5 млн.шт/га. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ СТЕПИ 

УКРАИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ СЕВА И НОРМ ВЫСЕВА  
 

Т.В. Махова, А.И. Поляков  
 

В статье представлены результаты трехлетних исследований по 
изучению влияния сроков сева и норм высева на формирование 
продуктивности льна масличного сортов Південна ніч и Ківіка. 
Оптимальный срок сева для сорта Південна ніч (1,41 т/га) – ранний 
(вторая декада апреля),  для  сорта  Ківіка (1,44 т/га) – поздний (третья 
декада апреля). Оптимальная норма высева для обоих сортов – 4,5  
млн.шт/га. 

 

PRODUCTIVITY IN OIL FLAX IN SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE 

CONDITIONS DEPENDING ON TERMS OF SOWING AND QUANTITY OF 

SEEDS PER HECTARE 
 

T.V. Makhova, A.I. Polyakov  
 

The paper presents the results of three years of research on the effects of 
sowing terms and quantity of seeds on the formation of oil flax productivity 
in Pivdenna nіch and Kіvіka varieties. The optimum period for sowing in 
Pivdenna nіch variety (1,41 t/ha) – is early (middle of April), for Kіvіka variety 
(1,44 t/ha) – is late (late April). The quantity of seeds for both varieties is 4,5 
million seeds per ha. 
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