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Досліджено вплив технологій збирання на урожайність, показники 
якості насіння та соломи льону олійного. Проведення десикації у фазу 
жовтої стиглості препаратами Реглон Супер 3 л/га; Раундап 3 л/га; Баста 
2 л/га, незалежно від погодних умов під час дозрівання, покращує 
умови збирання та зменшує втрати на 0,07-0,14 т/га. Порівняно із 
двохфазним збиранням, за рахунок збереження кількості коробочок, 
збільшується маса насіння із однієї рослини на 7%. Застосування 
передзбиральної десикації, підвищує довжину жмені соломи на 4-5 см, 
та міцність лубу на 0,2-0,5 кг/с.  
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Вступ. Для сучасної світової економіки характерна тенденція переходу 

на споживання більш екологічно безпечних та відновлювальних ресурсів. Тому 

протягом останніх десяти років в Україні спостерігається стійке збільшення 

використання целюлози для виготовлення гігієнічних та косметичних виробів, 

скатертин, вати, тари будівельних матеріалів та інших товарів широкого вжитку.  

Проте для нашої держави, що не має достатніх запасів деревини, це 

спричиняє зростання імпорту целюлози. Така ситуація зумовлює необхідність 

використання нових джерел рослинної сировини, які мають здатність швидко 

відновлюватись. За відповідних технологій таким джерелом може бути льон 

олійний. Основними перевагами такого виробництва є те, що переробка його 

соломи є менш витратною, можлива в невеликих об'ємах і за досить простими 

технологіями [1,2].  

Достатньо високі обсяги вирощування льону олійного в зоні Степу та 

Лісостепу України, що спричинено стійким попитом на насіння в Європейських 

країнах, об’єктивно сприяють створенню такого виробництва [3,4].  

Дослідженню технологій збирання льону олійного в різних ґрунтово-

кліматичних умовах надано достатньо уваги в роботах вітчизняних вчених 

[5,6,7]. Однак така оцінка проведена відповідно до олійного використання 

культури, а тому питання урожайності та властивості соломи не досліджувалися, 

або їм надано недостатньо уваги.  

Проте виробництво целюлозомісної сировини потребує перегляду визнаних 

технологій вирощування культури та технологічних параметрів окремих 

виробничих операцій [8]. Оскільки в зоні основного вирощування льону олійного 

відсутні засоби для збирання льону-довгунця, які максимально відповідають 

вимогам подвійного використання культури, потребує дослідження комплекс 
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заходів збирання. Враховуючи особливість погодних умов дослідження повинні 

носити зональний характер та зважати наявні технічні засоби.  

Метою даної роботи було дослідження впливу технологій збирання на 

елементи структури, урожайність, окремі технологічні показники якості насіння 

та соломи льону олійного.  

Матеріал та методи досліджень. Роботи виконувалися на базі 

Асканійської ДСДС НААНУ впродовж 2009-2013 років із використанням сорту 

льону низького селекції Інституту олійних культур НААН Південна ніч. Ґрунти 

господарства темно-каштанові важко суглинкові, містять в середньому 2,15 % 

гумусу. В роботі застосовували зональну агротехніку вирощування льону та 

типову методику польових досліджень. Десикацію посівів проводили у фазу 

пізньої жовтої стиглості, скошування у валки розпочинали при дозріванні 50-75 

% коробочок. Висота зрізу при двохфазному збиранні складала 10-12 см. 

Збирання прямим комбайнування та обмолот валків виконували при вологості 

насіння 12% за мінімальної висоти зрізу. Десикація виконувалася наземними 

засобами. Через відсутність відповідної методики, оцінка якості соломи 

виконувалася у відповідності із вимогами до соломи льону-довгунця ГОСТ 

28285–89. 

Погодні умови характеризувалися істотним перевищеннями 

температурного режиму і значними відхиленнями надходження опадів від 

середніх багаторічних значень. Гідротермічний коефіцієнт протягом вегетації 

культури змінювався від 0,48 у 2011 році до 1,12 у 2010 році. За рахунок запасів 

ґрунтової вологи і опадів першої половини вегетації рослин, більш сприятливими 

для культури були умови 2011 року, а найменш належними 2012 року. У період 

дозрівання культури (зелена - повна стиглість) ГТК змінювався в межах від 2,17 

у 2010 році та 1,52 у 2013 році до 0,41 у 2012 році. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Загальною проблемою 

при збиранні льону олійного є неодночасне завершення ним вегетації, що 

особливо сильно проявляється за вологих умов під час дозрівання культури. 

Повторні хвилі цвітіння та формування післяжнивної популяції бур’янів 

створюють проблеми під час скошування, обмолочування рослинної маси та 

сепарації насіння. Така ситуація спостерігалася в 2010 та 2013 роках. В решті 

років умови для рівномірного дозрівання посівів були сприятливими та 

типовими.  

Проведення десикації, незалежно від умов зволоження, припиняло 

вегетацію рослин та прискорювало зневоднення маси. В роки сприятливі для 

дозрівання культури посіви набували придатного для збирання стану після 

чотирьох діб від обробітку, а за умов поновлення вегетації рослинами через п’ять 

шість діб.  

Зміна умов дозрівання культури та технологія її збирання зумовили 

відмінності в елементах структури врожаю, його величини та якості продукції 

(табл. 1.).  

У середньому за роки досліджень найвищу урожайність в досліді 

отримано за умов проведення десикації, у середньому 1,4 т/га, проти 1,26 т/га 

при прямому комбайнуванні та 1,21 т/га при роздільному збиранні.  

У більшості років достовірно вищою була урожайність насіння при 

прямому комбайнуванні, проте в 2010 році це спостерігалося при роздільному 

збиранні культури. У окремі роки досліджень, та в середньому, відмінність між 

варіантами де застосовувалися різні десиканти була меншою за НІР05. 
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Відмінність між варіантами була зумовлена як випадковим чинникам так і 

втратами при обприскуванні, скошуванні та обмолоті чи в процесі дозрівання. 

Під впливом досліджуваних факторів маса 1000 насіння коливалася в межах від 

6,55 до 6,63 г, а різниця між ними була меншою за достовірний рівень. 

Аналогічно недостовірною була відмінність між кількістю насіння в коробочці, 

де коливання були в межах 7,2 – 7,25 шт.  

Середня кількість коробочок на рослині змінювалася від 7,04 шт. на 

контрольному варіанті,  до 6,37  при  двохфазному  збиранні,  що було зумовлено 

Таблиця 1 

Вплив технології збирання на урожайність насіння льону олійного     

 та структуру (2009-2013) 

Показники 

Технологія збирання 

пряме комбайнування 
двохфазне 

збирання 
без 

обробки 

Реглон 

Супер 3 л/га 
Раундап 3 л/га 

Баста 

2 л/га 

Урожайність, т/га 1,26 1,40 1,38 1,41 1,21 

Коливання НІР05 від 0,06 до 0,08 

Маса 1000 насінин, г 6,55 6,58 6,57 6,63 6,56 

Коливання НІР05 від 0,15 до 0,41 

Кількість насіння в 

коробочці, шт. 
7,22 7,21 7,25 7,20 7,25 

Коливання НІР05 від 0,19 до 0,23 

Кількість коробочок 

на рослині, шт. 
7,04 6,84 6,82 6,87 6,37 

Коливання НІР05 від 0,35 до 0,43 

Маса насіння із однієї 

рослини, г 
0,333 0,324 0,325 0,328 0,303 

Коливання НІР05 від 0,022 до 0,029 

Біологічна 

урожайність перед 

обмолотом, т/га 

1,43 1,43 1,40 1,44 1,31 

Коливання НІР05 від 0,06 до 0,07 

Умовні втрати 

насіння при 

обмолоті, т/га 

0,17 0,03 0,02 0,03 0,10 

Коливання НІР05 від 0,03 до 0,05 

закономірними їх втратами під час скошування маси у валки. Різниця в кількості 

коробочок між ділянками дозрівання рослин на кореню та хімічного 

підсушування була незначущою, тоді як між ними та при двохфазному збиранні 

була достовірною. Різниця між варіантами застосування окремих десикантів була 

в межах похибки досліду. В наслідок зазначеного найбільшою була маса насіння 

із однієї рослини при прямому комбайнуванні 0,33 г, та при застосуванні 

десикації 0,324 - 0,328 г, а найменшою при двохфазному збиранні 0,303 г. При 

двохфазному збиранні біологічний урожай перед обмолотом культури був 
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нижчим від 7 до 10% ніж при прямому комбайнуванні та застосуванні десикації, 

тоді як відмінність між варіантами хімічного підсушування не перевищувала 3%. 

Порівняння біологічного та облікованого урожаю свідчить, що найвищі умовні 

втрати насіння при обмолоті відбувалися при прямому комбайнуванні 0,17 т/га та 

при двохфазному збиранні 0,1 т/га, тоді як при застосуванні десикації вони 

складали 0,02-0,03т/га. 

Найвищу урожайність соломи, на рівні 1,88 – 1,95 т/га, забезпечувало 

обмолочування   посівів   після   застосування   десикації   (табл. 2).   При   цьому  

Таблиця 2 

Вплив технології збирання на урожайність соломи льону олійного 

(2009-2013) 

Показники 

Технологія збирання 

пряме комбайнування 

двохфазне 

збирання 
без 

обробки 

Реглон 

Супер 3 

л/га 

Раундап 

3 л/га 

Баста 2 

л/га 

Урожайність, т/га 1,73 1,91 1,88 1,95 1,47 

Коливання НІР05 від 0,07 до 0,14 

Коефіцієнт 

солома/насіння 
1,37 1,37 1,37 1,38 1,22 

Частка соломи в 

наземній біомасі, % 
37,9 40,2 40,1 40,9 36,7 

Діаметр, мм 1,83 1,82 1,82 1,84 1,82 

Коливання НІР05 від 0,06 до 0,08 

Довжина жмені, см 32,8 33,3 32,9 33,9 28,9 

Коливання НІР05 від 1,14 до 1,36 

Вміст лубу в стеблах 

(до обмолоту), % 
16,3 16,8 16,4 16,4 17,3 

Коливання НІР05 від 0,31 до 0,57 

Вміст лубу в соломі 

(після обмолоту), % 
17,5 18,0 17,8 17,6 18,5 

Коливання НІР05 від 0,46 до 0,88 

 Міцність лубу, даН   

(кг/с) 
6,5 7,6 7,8 7,5 7,3 

Коливання НІР05 від 0,29 до 0,4 

відмінності між варіантами де використовували різні діючі речовини були в 

межах похибки досліду. За природного дозрівання льону на кореню урожайність 

соломи була у середньому на 9,6% меншою, тоді як при двохфазному збиранні 

зменшення досягало 23,2%. Така відмінність була зумовлена різною висотою 

зрізу, що необхідно для укладання валка. Втрати продукції під час збирання 

зумовлювали різне співвідношення між соломою та насінням. Найбільш вузьким 

воно було за технології двохфазного збирання 1,22, тоді як за прямого 

комбайнування, незалежно від природного чи хімічного способу підсушування 

маси, було стабільним і складало 1,37-1,38. 

Більш об’єктивно рівень втрат стеблової маси під час збирання 

відображає співвідношення соломи та загальної наземної маси. Найменшими 

були втрати стеблової маси при застосування десикації. При дозріванні льону на 
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кореню втрати стебел зростали в середньому на 2,5 пункти. Це могло бути 

зумовлено вищою вологістю стеблової маси на час обмолоту, що визначало його 

режим та втрати через пошкодження пагонів рослини. При двохфазному 

збиранні частка соломи у загальній наземній масі була найнижчою в досліді 

36,7%, що на 1,2 пункти менше ніж при прямому комбайнуванні.  

Досліджувані технології збирання льону олійного не впливали на 

діаметрі стебел, відмінність між окремими варіантами не перевищували 0,02 мм 

та були меншими за НІР 05. Довжина жмені, за абсолютними значеннями, була 

вищою при застосуванні десикації (32,9-33,9 см), проте різниця між ними та 

варіантом прямого комбайнування (32,9 см) не досягало рівня НІР 05. Однак 

порівняно із ділянками де збирання приводилося за двохфазною технологією 

(28,9 см) при прямому комбайнуванні довжина жмені була достовірно вищою. 

Перед обмолотом вміст лубу був вищим в стеблах льону скошеного у 

валки - 17,3 %, проти 16,5 % в середньому по варіантах де підсушування маси 

здійснювалося природним та хімічним способом на кореню. Однак відмінність 

між останньою групою варіантів була в межах похибки досліду. Така особливість 

зумовлена нерівномірністю розподілу волокон в стеблах льону по довжині, 

оскільки прикоренева частина стебла, що лишається як стерня, міститься менше 

волокон ніж його середина [9,10]. 

Скошування та обмолочування маси зумовлювали переважно втрати 

прикореневої частини стебла та його верхівки, де міститься менше лубу. Дана 

особливість а також механічне пошкодження та втрати деревини стебла під час 

обмолоту пояснюють збільшення частки лубу в стеблах соломи в середньому на 

1,2 пункти. Найбільше його за абсолютними значеннями містилося в соломі при 

двохфазному збиранні 18,5 %, що достовірно вище ніж на варіантах прямого 

комбайнування та при проведенні десикації Баста 2 л/га. Різниця із іншими 

варіантами десикації була в межах похибки досліду.  

Амплітуда коливань значень міцності лубу під впливом досліджуваних 

факторів складала 1,3 даН (кг/с). При цьому різниця між окремими варіантами 

була несуттєвою. Найнижчою була міцність лубу при прямому комбайнуванні 

льону за природного дозрівання на кореню, 6,5 даН (кг/с). При двохфазному 

збиранні міцність лубу зростала на 0,8 даН (кг/с). Найвищу міцність лубу 

забезпечувало збирання льону олійного із застосуванням десикації, де 

відмінність між окремими варіантами була несуттєвою. 

Висновки 

В умовах Сухого Степу України кращі умови для збирання льону 

олійного подвійного призначення забезпечує десикація посівів у фазу жовтої 

стиглості препаратами Реглон Супер 3 л/га; Раундап 3 л/га; Баста 2 л/га. Такий 

захід забезпечує вищу урожайність соломи та кращі її фізико-механічні 

показники, зумовлює зменшення втрат продукції при збиранні порівняно із 

двохфазною технологією. Існуючі засоби збирання льону подвійного 

використання потребують удосконалення оскільки не забезпечують збереження 

соломи.  
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ УБОРКИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ДЛЯ ДВОЙНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Исследовано влияние технологий уборки на урожайность, качество 
семян и соломы льна масличного. Проведение десикации в фазу 
желтой спелости препаратами Реглон Супер 3 л/га; Раундап 3 л/га; 
Баста 2 л/га, не зависимо от погодных условий во время созревания, 
улучшает условия уборки и снижает потери на 0,07-0,14т/га. 
Сравнительно с двухфазной уборкой, за счѐт сохранения количества 
коробочек, возрастает масса семян одного растения на 7%. 
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Использование предуборочной десикации способствует увеличению 
горстевой длины соломы на 4-5 см и прочности луба на 0,2-0,5 кг/с. 

 

Ключевые слова: лѐн масличный, технология уборки, десикация, солома 

льна масличного, луб.  

 

 

 

EVALUATION OF FLAX HARVESTING TECHNOLOGIES 
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The research deals with investigation of harvesting technologies influence 
on yield and quality of seed and straw of flax under conditions of dry steppe 
of Ukraine. 
Evaluation of straw quality was carried out in accordance with the 
requirements of the straw of flax. Reglon Super 3 l / ha, Raundap 3 l / ha, 
Basta 2 l / ha were used to accelerate drying of the mass and mowing crops 
in the rolls. 
Regardless of moisture conditions, desiccation stopped the vegetation of 
plants and accelerated the dehydration of the mass. The crops gained a 
condition suitable for harvesting after four days of cultivation, and in the 
case of vegetation renewal by plants in five to six days in the years 
favorable for maturation of the culture. 
The highest seed yield was achieved on average in the case of desiccation 
of 1.4 t / ha, against 1.26 t / ha in direct harvesting and 1.21 t / ha in separate 
harvesting. The difference between the use of different desiccants was not 
significant. 
Technology of harvesting did not affect the weight of 1000 seeds and their 
average number in a box. When two phase harvesting, there was a 
significant loss of boxes during mowing crops mass in the rolls. 
The largest is the mass of seed from one plant at direct harvesting of 0.33 g, 
and at the use of the desiccation 0.324 - 0.328 g, and the smallest in the two-
phase harvesting of 0.303 g. 
The highest conditional losses of seeds during threshing are observed at 
direct combustion of 0.17 t / ha, and with a two-phase harvesting of 0.1 t / ha, 
while at the use of desiccation they were 0.02 - 0.03 t/ha. 
The highest yield of straw, at the level of 1.88 - 1.95 t / ha, ensures threshing 
crops after application of desiccation. The difference between the variants 
where different active substances were used was within the experimental 
error. For natural maturation of flax, the yield of straw was lower by an 
average of 9.6%, while in the two-phase harvesting, this reduction was 
23.2%. When ripening of flax, the loss of stems was due to higher moisture 
stem mass, which caused damage to shoots of a plant. 
The length of the handful was higher when using desiccation and direct 
harvesting (32.9-33.9 cm), compared with the harvesting of two-phase 
technology (28.9 cm). 
Before the threshing the contents of the bast was higher in the flax stems in 
the rolls - 17.3%, compared with 16.5% on average in variants, where the 
drying of the mass was carried out naturally and chemically to the root. 
Mowing and threshing of the mass resulted mainly in loss of the root portion 
of the stem and its apex, which contains less bast. Cutting the lower part of 
the plant, mechanical damage and loss of stem wood during threshing 
cause an increase in the proportion of bast in the stems of straw by an 
average of 1.2 points. 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 24 , 2017: 208-215 

© О.Л.Рудік, Н.М. Рудік 

215 

The highest durability of the bast provides the harvesting of flax using 
desiccation, where the difference between individual variants was 
insignificant. The lowest is the bast strength at direct harvesting of flax for 
natural maturation to the root, 6,5 daN (kg / s). In the case of two-phase 
harvesting, the strength of the bast increased by 0.8 daN (kg / s). 
The study shows the importance of low straw flax as a source of raw 
material containing cellulose and higher straw losses in the two-phase 
harvesting technology compared to pre-harvesting desiccation in the phase 
of yellow maturity. 

 

Key words: oil flax, harvesting technology, desiccation, flax straw, bast. 
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