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У статті наведені основні результати дворічних досліджень впливу 
строків сівби на врожайність льону олійного сорту Водограй. 
Найбільша врожайність – 1,24 т/га отримана за сівби в другий строк 
(третя декада квітня). Збір жиру склав  489 кг/га. 
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Вступ. Льон олійний – високорентабельна цінна олійна та технічна 

культура. У насінні льону олійного міститься 42–49% жиру, який швидко 

висихає (йодне число – 175 - 195 одиниць), утворюючи тонку гладеньку 

блискучу плівку. Лляна олія містить п’ять жирних ненасичених кислот: олеїнову, 

лінолеву, ліноленову, пальмітинову і стеаринову. 

Найкращу оліфу виробляють саме з цієї олії. Її також широко 

використовують у харчовій, парфумерній, електротехнічній, авіаційній, 

автомобільній, суднобудівній, металообробній промисловості, миловарінні, 

медицині.  

Насіння цієї культури є цінним продуктом дієтичного харчування завдяки 

вмісту ненасичених жирних кислот. Поставляють його як сировину для 

хлібопекарської та фармацевтичної галузей, корм для великої рогатої худоби та 

для виробництва харчової і технічної олій. 

Останнім часом на півдні України спостерігається тенденція в напрямку 

розширення площі посіву льону олійного. Так, у 2009 році льон олійний в 

Запорізькій області вирощували на площі 3,605 тис. га, в 2010 році він вже 

займав пощу 5,149 тис. га, в 2011 році – 6,200 тис. га, в 2012 році – 7,100 тис. га. 

Це обумовлено тим, що серед сільськогосподарських культур, які вирощуються в 

посушливих умовах півдня України, льон олійний є найбільш посухостійким, 

скоростиглим, потребує малих витрат на вирощування та забезпечує отримання 

врожайності до 1,5-2,0 т/га [4]. 

Проте, його врожайність в господарствах південного регіону не висока і 

значно коливається по роках. Причинами цього є досить складні погодні умови, 

які часто супроводжуються посухами і суховіями, а також технологія, яка не 

відповідає сучасним вимогам виробництва, не враховує існуючих змін клімату, 

сучасних умов господарювання, потребує великих витрат коштів і ресурсів, не 

забезпечує високого рівня господарювання, призводить до низької 

рентабельності виробництва [2,3,5]. Тому, метою наших досліджень було  

удосконалення технології вирощування льону олійного, а саме вивчення впливу 

строків сівби на врожайність льону олійного сорту Водограй. 

Матеріали і методи досліджень. Дослід проводили на дослідному полі 

Інституту олійних культур Запорізького району Запорізької області. Попередник 
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– зернові, основний обробіток грунту – оранка на глибину 22-25 см, глибина 

заробки насіння – 3-4 см, сівбу проводили рядковою сівалкою СН-16П з нормою 

висіву 5,0 млн. схожих насінин на гектар в три строки: І – друга декада квітня; ІІ 

– третя декада квітня; ІІІ – перша декада травня. Врожай збирали комбайном 

"Winterschteiger". 

Грунт дослідного поля – чорнозем звичайний важкосуглинковий. Вміст 

гумусу – 3,3 %. Орний шар грунту (0-30 см) містить NО3 – 7,2-8,5 мг/100 г 

грунту, Р2О5 – 9,6-10,3 мг/100 г грунту, К2О – 15,0-16,5 мг/100 г грунту, рН 

грунтового розчину 6,5-7,0.  

Об’єктом досліджень був сорт льону олійного технічного напряму 

Водограй, занесений до Реєстру сортів рослин України з 2009 року. 

Закладання дослідів та проведення досліджень здійснювали у 

відповідності до загальноприйнятих методик польових дослідів у землеробстві та 

рослинництві. Дисперсійний аналіз здійснювали в програмі MSTAT [1]. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. В результаті проведених 

досліджень встановлено, що за недосить сприятливих погодних умов 2011 та 

2012 років, а саме високого температурного режиму та недостатності й 

нерівномірності випадання опадів, при сівбі з нормою висіву 5,0 млн. шт. схожих 

насінин на гектар густота стояння рослин льону олійного становила: при 

першому та  третьому строках сівби – 3,3 млн./га, при другому строкові сівби  – 

3,4 млн./га. Строки сівби вплинули на ріст та розвиток рослин льону олійного. 

Так, висота рослин збільшилась з 34,0 см при першому строкові сівби до 42,2 см 

при третьому строкові сівби. Показник кількості бокових гілок на рослині 

збільшився з 1,2 шт. за першого строку сівби до 1,5 шт. за другого та третього 

строків сівби (табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Вплив строків сівби на густоту стояння рослин та біометричні показники 

льону олійного сорту Водограй,  
 

(середнє за 2011-2012 рр.)  

 

Строк 

сівби 

Густота стояння 

рослин,  

млн./га 

Висота  

рослин,  

см 

Кількість  

бокових гілок,  

шт. 

І 3,3 34,0 1,2 

ІІ 3,4 39,0 1,5 

ІІІ 3,3 42,2 1,5 

НІР095 0,03-0,07 1,7-2,6 0,08-0,19 

 
Показники елементів продуктивності льону олійного такі як кількість 

коробочок і насіння на 1 рослині, вага насіння з 1 рослини, а також маса 1000 шт. 

насіння змінювались під впливом строків сівби. Найбільшими кількість 

коробочок на 1 рослині – 8,7 шт.,  кількість насінин на 1 рослині – 60,6 шт., вага 

насіння з 1 рослини – 0,39 г та маса 1000 шт. насінин – 6,4 г отримані при сівбі в 

другий строк. При сівбі у перший та третій строки ці показники зменшувались 

(табл. 2).  
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В середньому за два роки досліджень найбільшу врожайність льону 

олійного сорту Водограй 1,24 т/га забезпечила сівба в ІІ строк (третя декада 

квітня). Сівба в більш ранній строк призвела до зниження врожайності на 0,07 

т/га, а в більш пізній строк на 0,04 т/га (табл. 3).    

Таблиця 2 

Вплив строків сівби на показники елементів продуктивності   

льону олійного сорту Водограй,  

(середнє за 2011-2012 рр.) 

Строк 

сівби 

Кількість 

коробочок 

на 1 рослині, 

шт. 

Кількість 

насінин на 

1 рослині, 

шт. 

Вага насіння з 

1 рослини, 

г 

Маса 

1000 шт. 

насіння, 

г 

І 8,5 59,7 0,38 6,2 

ІІ 8,7 60,6 0,39 6,4 

ІІІ 8,3 58,1 0,37 6,3 

НІР095 0,09-0,17 0,53-0,72 0,06-0,09 0,09-0,16 

 

Таблиця 3 

Вплив строків сівби на врожайність та збір жиру  

льону олійного сорту Водограй,  

(середнє за 2011-2012 рр.) 

Строк 

сівби 
Урожайність, т/га Олійність, % Збір жиру, кг/га 

І 1,17 45,0 469 

ІІ 1,24 44,3 489 

ІІІ 1,20 43,5 465 

НІР095 0,05-0,10 0,2-0,6  

 

Найбільший вміст олії – 45% в насінні льону олійного сорту Водограй в 

середньому за 2011-2012 рр. відмічено за І строку сівби. При більш пізніх 

строках олійність знижувалась на 0,7% за ІІ другого строку сівби та на 1,5% за  

ІІІ строку сівби. Збір жиру максимальним був за другого строку сівби і склав при 

цьому 489 кг/га. 

Висновки. В результаті проведених дворічних досліджень встановлено, 

що оптимальні умови для росту та розвитку льону олійного сорту Водограй 

склались за ІІ строку сівби (третя декада квітня): урожайність – 1,24 т/га; збір 

жиру – 489 кг/га.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО СОРТА ВОДОГРАЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ СЕВА 

 

А.В. Оккерт 

 
В статье приведены основные результаты двухлетних исследований 
влияния сроков сева на урожайность льна масличного сорта Водограй. 
Наибольшая урожайность – 1,24 т/га получена при севе во второй срок 
(третья декада апреля). Сбор жира составил  489 кг/га. 

 

 

PRODUCTIVITY OF OIL FLAX VODOGRAY VARIETY  

DEPENDING ON TERMS OF SOWING 

 

A.V. Okkert 

 
The paper presents results of two years of research on the influence of 
sowing terms on the yield of oil flax Vodograi variety. The highest yield (1.24 
tonnes per ha) was obtained at sowing in the second period (late April). Fat 
harvest amounted to 489 kg per ha. 
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