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Представлено результати досліджень щодо вивчення впливу строків 
сівби та норм висіву насіння сортів льону олійного Оригінал та Лірина 
на його продуктивність в умовах Лісостепу західного. Встановлено, що 
в зазначених ґрунтово-кліматичних умовах найвищу продуктивність 
насіння (2,57 т/га) отримано у сорту Лірина за раннього строку сівби 
(при першій можливості виходу в поле) та за норми висіву 6,0 млн 
шт.сх.нас./га. Cівба через 10 днів після першого строку зумовило 
зниження врожайності на 0,16-0,35 т/га. Відтермінування строку сівби 
від першої можливості виходу в поле на 10 та 20 днів призвело до 
зниження показника маси 1000 насінин для сортів Оригінал та Лірина на 
0,1-0,2 г (на контролі 6,5 та 7,0 г відповідно). Підвищення норми висіву 
насіння з 4,0 до 8,0 млн.сх.нас./га також зумовило зниження показника 
маси 1000 насінин у обох сортів на 0,1-0,2 г. Сорт Оригінал виявився 
більш продуктивним за врожайністю льоносоломи (3,44 т/га) порівняно 
із сортом Лірина (3,14 т/га) за умови висівання в максимально ранній 
строк та при нормі висіву 8,0 млн. сх. нас./га.

Ключові слова: строк сівби, норма висіву, льон олійний, сорт, врожайність.

Вступ
В останні роки зростає зацікавленість аграріїв у вирощуванні льону 

олійного завдяки високій рентабельності, агрономічним перевагам та можливості 
отримувати сталі врожаї в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Агробіологічні 
особливості льону олійного дають можливість вирощувати його в грунтово-
кліматичних зонах західного регіону України, а зміни клімату в останні роки 
сприяють його адаптації до даних умов (Korotych P 2006,  Havryliuk, Salatenko, 
Chekhov 2007).

Також з’являються нові сорти даної культури, які вирізняються низкою 
господарсько-цінних властивостей. З метою їх поширення необхідним є 
визначення оптимальних агротехнологічних чинників вирощування в конкретних 
ґрунтово-кліматичних умовах. Для умов зони Лісостепу західного актуальним є 
вибір оптимального строку сівби, норми висіву для ефективного забезпечення 
рослин елементами живлення та реалізації їх генетичного потенціалу, оскільки 
його урожайність залежить як від впливу абіотичних чинників (волога, сонячне 
сяйво, вуглекислота), так і умов вирощування. У загущених посівах формується
невиповнене зерно, а на зріджених урожайність знижується через неефективне 
використання площі живлення, утворення непродуктивних гілок. За даними 
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різних дослідників оптимальною нормою висіву льону олійного є досить 
широкий діапазон – 4-10 млн шт./га. Визначення оптимального строку сівби 
дозволяє  забезпечити рослини впродовж вегетації та в окремі критично важливі 
фази росту та розвитку більш сприятливими умовами (Richard 2003, Anon 1985, 
Stoliarchuk 2018).

Строк сівби та норма висіву залежать як від сорту, якості насіння, рівня 
агрофону, так і ґрунтово-кліматичних і метеорологічних умов зони вирощування. При 
встановленні норм висіву льону олійного доцільно враховувати родючість 
ґрунту, попередники, маса 1000 насінин та ін. На забезпечених поживними 
речовинами ґрунтах норми висіву слід збільшувати і навпаки, на площах з менш 
родючими ґрунтами, навпаки, зменшувати. Дані різних дослідників щодо впливу 
строків сівби і норм висіву на врожайність насіння льону олійного різняться  (Hainulyn, 
Krasnova, Tahyrov 2005, Poliakova I., Poliakov O. 2008). На зріджених посівах 
збільшується тривалість цвітіння рослин на 2-4 доби, формуються грубші стебла. В 
умовах Полісся України оптимальною нормою висіву льону олійного є 7,5-8,0 
млн шт./га (Sheremet 2015). Від вирішення цих питань в конкретних грунтово-
кліматичних умовах значно залежить як продуктивність культури льону, так і 
якість продукції.

Тому метою наших досліджень було встановлення для сортів льону 
олійного оптимальних строків сівби та норми висіву насіння для реалізації їх 
біопродуктивного потенціалу в грунтово-кліматичних умовах зони Лісостепу 
західного.

Матеріал та методи досліджень
Дослідження проводили в 2016-2018 рр. на дослідному полі Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН в п’ятипільному польовому 
стаціонарі відділу рослинництва на сірому лісовому поверхнево оглеєному типі 
грунту з наступними агрохімічними показниками (до закладки досліду) шару 0-
20 см: гумус (за Тюріним) – 1,5-1,6 %, рН (сольове) – 5,6-6,0, лужногідролізова-
ний азот (за Корнфілдом) – 105-110 мг, рухомий фосфор (за Кірсановим) – 111-
114 мг, обмінний калій (за Кірсановим) – 101-107 мг на  1 кг ґрунту. За діючою 
градацією такий грунт має дуже низьке забезпечення азотом, середнє - фосфором 
і низьке – калієм. Реакція ґрунтового розчину (рНсол – 5,75) слабокисла з 
наближенням до нейтральної. Рельєф дослідних ділянок в основному рівнинний, 
попередником льону олійного були ярі зернові культури. 

Загалом вивчали три норми висіву (4, 6 і 8 млн. сх.нас/га) сортів льону 
олійного Оригінал і Лірина, які висівали в три строки: ранній (при першій 
можливості виходу в поле), через 10 і через 20 днів після раннього строку.  
Загальна кількість варіантів – 18 в чотирикратному повторенні. Закладання 
дослідів та проведення досліджень здійснювали відповідно до 
загальноприйнятих методик польових дослідів в землеробстві та       
рослинництві (Dospiekhov 1985). Агротехніка вирощування загальноприйнята 
для умов зони Лісостепу західного. (Shuvar, Dorota, Begen, Tereshko 2013).

Результати досліджень та їхнє обговорення
Серед науковців немає одностайності щодо оптимальних строків сівби 

культури льону олійного. На думку одних (Nykytchyn 1996) рання сівба 
призводить до зрідженості посівів і зниження врожайності через те, що проросле 
насіння і сходи льону до утворення 2-4 листочків чутливі до заморозків -4…-50С. 
Дослідники (Poliakov 2005, Tovstanovska, Makhno 2013) вважають, що сіяти льон 
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доцільно, коли температура ґрунту на глибині загортання насіння сягне 10–12°С, 
оскільки більш пізні посіви уражаються іржею, фузаріозом , а за ранньої сівби в 
холодний грунт посилюється розвиток крапчастості та антракнозу.

Результати інших дослідників свідчать, що оптимальним строком сівби є 
рання сівба (разом із сівбою ранніх ярих зернових) (Andriichuk 2005, Shcherbakov
2011), оскільки дозволяє більш ефективно використати весняні волого запаси та 
сприяє кращому розвитку кореневої системи рослин.

За результатами наших досліджень встановлено, що для обох 
досліджуваних сортів відмічено зниження показника польової схожості на 
3,2…5,4 % при проведенні сівби через 10 і 20 днів після першої можливості 
виходу в поле (1-й строк сівби – 4-5 квітня). Густота рослин льону олійного для 
сортів Оригінал та Лірина на час повних сходів корелювала відповідно до різних 
норм висіяного насіння. Так, для сорту Оригінал при нормі висіву 4,0 млн шт./га 
густота стояння рослин становила 3,47-3,65 млн шт./га,  при нормі висіву 6,0 млн 
шт./га – 5,25-5,53 млн шт./га, для сорту Лірина 3,50-3,66 та 5,31-5,43 млн шт./га
відповідно. При висіві 8,0 млн шт./га кількість рослин на 1 м2 відповідно була 
8,87-7,23 млн шт./га (сорт Оригінал) та 6,76-7,06 млн шт./га (сорт Лірина). 

На збереження рослин впродовж вегетаційного періоду помітний вплив 
мала густота посіву. Кількість рослин, що загинули в процесі вегетації на період 
збирання врожаю у фазу повної стиглості знаходиться в межах 9,7…15,2 %  при 
сівбі в перший та другий строки та 10,7…22,5 % при сівбі через 20 днів після 
першої можливості виходу в поле (3-й строк сівби). Збільшення норми висіву 
насіння до 8 млн шт./га зумовило підвищення показника випадання рослин за 
період вегетації. Сорт Оригінал характеризувався вищим виживанням  рослин 
впродовж вегетаційного періоду за досдіджуваних строків сівби порівняно із 
сортом Лірина. Аналогічні результати отримано в зоні Лісостепу Західного для 
сортів Водограй і Блакитно-помаранчевий (Lyhochvor 2014). Для зазначених 
сортів відмічено зниження виживання рослин на 0,70-2,1% при зростанні норми 
висіву від 6,0 до 10,0 млн шт./га схожих насінин.

Досліджувані елементи агротехнології мали вплив на продуктивність 
досліджуваних сортів льону олійного (табл. 1).

Як показують результати досліджень, найвищу продуктивність по 
насінню льону в середньому за 3 роки отримано у сорту Лірина за умови висіву 
нормою 6,0 млн шт.сх.нас./га та при проведенні сівби при першій можливості 
виходу в поле (2,57 т/га). Різниця між  варіантами  з нормою висіву 4,0 млн 
сх.нас/га становить 0,14 т/га та щодо норми висіву 8,0 млн сх нас/га – 0,04 т/га. 

Щодо врожайності льоносоломи, то загалом сорт Оригінал виявився 
більш продуктивним (3,65 т/га) порівняно із сортом Лірина (3,14 т/га) за умови 
висівання в максимально ранній строк та при нормі висіву 8,0 млн. сх. нас./га. 
Викоистання більш пізніх строків сівби призвело до зниження данного 
показника, зокрема при сівбі через 10 днів після першого строку зниження 
врожайності соломи становило в межах 1,1-5,3 %, а при відтермінуванні сівби на 
20 днів – в межах 5,3-20,0 %.  Застосування ранніх строків сівби для сортів 
Орфей та Айсберг в умовах Степу України також виявилося найбільш 
ефективним агрозаходом (Ruchka 2012), проте оптимальною була норма висіву 
4,0 млн. шт./га схожих насінин. Це на нашу думку обумовлено нижчим волого 
забезпеченням посівів. В умовах зони Полісся України оптимальною для сорту 
льону олійного Еврика визначено норму 8,0 млн. шт./га схожих насінин
(Sheremet 2015).
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Таблиця 1
Урожайність льону олійного залежно від сортового складу, норм 

висіву, строків сівби (2016-2018 рр.)

Сорт
(В)

Норма висіву 
насіння млн. 

шт./га
(С)

Урожай-
ність

льоно-
соломи,

т/га

Приріст врожаю Урожай-
ність

насіння,
т/га

Приріст врожаю

т/га % т/га %

1-й строк сівби  (А)

Оригінал
4,0 2,87 2,19
6,0 3,26 0,22 7,2 2,27 0,09 4,3
8,0 3,44 0,40 13,3 2,22 0,04 2,0

Лірина
4,0 2,54 -0,50 -16,6 2,35 0,17 7,9
6,0 2,77 -0,27 -8,8 2,57 0,39 17,7
8,0 3,05 0,01 0,3 2,53 0,35 16,0

2-й строк (через 10 днів)

Оригінал
4,0 2,80 -0,24 -7,8 2,07 -0,11 -5,1
6,0 3,19 0,15 4,8 2,14 -0,04 -1,6
8,0 3,37 0,33 10,8 2,14 -0,04 -1,9

Лірина

4,0 2,42 -0,62 -20,5 2,18 0,00 0,0

6,0 2,68 -0,36 -11,9 2,33 0,15 6,9
8,0 3,10 0,06 1,8 2,27 0,09 4,0

3-й строк (через 20 днів )

Оригінал
4,0 2,01 -1,03 -34,0 1,83 -0,35 -16,1
6,0 2,37 -0,67 -22,1 1,86 -0,32 -14,7
8,0 2,57 -0,47 -15,3 1,82 -0,36 -16,4

Лірина
4,0 2,20 -0,84 -27,8 2,03 -0,15 -6,7
6,0 2,42 -0,62 -20,3 2,10 -0,08 -3,9
8,0 2,68 -0,36 -11,9 2,07 -0,11 -5,0

НІР05,т/га      А        0,05-0,07           В         0,02 – 0,05         С        0,04- 0,09        АВC 0,014-0,017

Вплив агротехнологічних чинників на показники якості насіння льону 
наведено в таблиці 2. Як свідчать наведені дані, відтермінування строку сівби від 
першої можливості виходу в поле на 10 та 20 днів призвело до зниження 
показника маси 1000 насінин для сортів Оригінал та Лірина на  0,1-0,2 г.  (на 
контролі 6,5 та 7,0 г відповідно).

Підвищення норми висіву насіння з 4,0 до 8,0 млн.сх нас. також зумовило 
зниження показника маси 1000 насінин у досліджуваних сортів на – 0,1-0,2 г.

Строки сівби та норми висіву мали певний вплив у досліджуваних сортах 
на вміст олії в насінні. Зокрема підвищення норми висіву з 4,0 до 8,0 млн 
сх.нас/га призвело до зниження його вмісту на 0,53…0,59 % у сорту Оригінал 
(45,28 %) та на 0,40-0,71 % у сорту Лірина (45,41 %). 

При проведенні сівби у більш пізні строки також спостерігалась 
тенденція до зниження вмісту олії в насінні на 0,25-0,93 % у сорту Оригінал та на 
1,17-1,49 % у сорту Лірина.
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Таблиця 2
Вплив агротехнологічних чинників на показники якості насіння

льону олійного (2016-2018 рр.).

№
Сорт
(В)

Норма 
висіву 

насіння млн. 
шт./га   (С)

Масса 
1000 

насінин,
г

Вміст олії в 
насінні, 

%
Вихід олії,  

т/га

Відхилен-
ня від

контролю, 
т/га

1-й строк сівби  (А)

1
Оригінал (К)

4,0 (К) 6,5 45,28 0,99
2 6,0 6,4 45,87 1,04 5,4
3 8,0 6,5 45,81 1,02 2,9
4

Лірина
4,0 7,0 45,41 1,07 7,9

5 6,0 6,9 45,01 1,15 16,0
6 8,0 6,9 44,69 1,16 17,1

2-й строк (через 10 днів)
7

Оригінал
4,0 6,5 45,84 0,95 -4,2

8 6,0 6,4 45,36 0,97 -1,8
9 8,0 6,4 45,17 0,97 -2,4
10

Лірина

4,0 6,9 44,64 0,97 -1,7
11 6,0 6,9 44,35 1,03 4,4
12 8,0 6,8 43,92 1,00 0,6

3-й строк (через 20 днів )
13

Оригінал
4,0 6,4 45,03 0,82 -16,9

14 6,0 6,3 45,07 0,84 -15,3
15 8,0 6,3 44,35 0,81 -18,4
16

Лірина
4,0 6,9 44,11 0,90 -9,4

17 6,0 6,8 43,79 0,92 -7,3
18 8,0 6,8 43,84 0,91 -8,3

Найвищий вихід олії з гектара забезпечив сорт Лірина за першого строку 
сівби та норми висіву 6,0-8,0 млн.сх.нас./га – 1,15-1,16 т/га. Сорт Оригінал за тих 
жа умов застосування елементів агротехнологій забезпечив нижчий показник 
виходу олії – 1,02-1,04 т/га. Використання більш пізніх строків сівби знизило 
показник виходу олії з гектара на 1,7-18,4 % для обох досліджуваних сортів.

Щодо економічної оцінки елементів технології вирощування сортів льону 
олійного, то найвищий рівень рентабельності (127,7 %) отримано при 
використанні сорту Лірина за норми висіву 6 млн. сх. нас./га і при сівбі в перший 
строк.

Висновки 
-За результатами трирічних досліджень встановлено вплив строків сівби 

та норм висіву на продуктивність сортів льону олійного Оригінал та Лірина.
-найвищу продуктивність по насінню (2,57 т/га) отримано у сорту Лірина 

за умови висіву 6,0 млн шт.сх.нас./га та проведенні сівби при першій можливості 
виходу в поле. Проведення сівби через 10 та 20 днів після першого строку 
зумовило зниження врожайності сорту Лірина на 0,16-0,35 т/га, для сорту 
Оригінал – на 0,36-0,45 т/га. 
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-сорт Оригінал виявився більш продуктивним за врожайністю  
льоносоломи (3,65 т/га) порівняно із сортом Лірина (3,14 т/га) за умови висівання 
в ранній строк нормою 8,0 млн. сх. нас./га. Використання пізніх строків сівби 
зумовило зниження данного показника в межах 5,3-20,0 %. 

-відтермінування строку сівби від першої можливості виходу в поле на 10 
та 20 днів призвело до зниження показника маси 1000 насінин для сортів 
Оригінал та Лірина на 0,1-0,2 г (на контролі 7,0 г). 

-найвищий вихід олії з гектара забезпечив сорт Лірина за першого строку 
сівби та норми висіву 6,0-8,0 млн.сх.нас./га – 1,15-1,16 т/га. Використання пізніх 
строків сівби знизило вихід олії на 1,7-18,4 % для обох досліджуваних сортів.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА СОРТОВ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОРМАХ ВЫСЕВА

А.М. Шувар

Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН

Для условий Лесостепи западного актуальным является выбор 
оптимального срока сева, нормы высева для эффективного 
обеспечения растений льна масличного элементами питания и 
реализации их генетического потенциала. При установлении норм 
высева льна масличного целесообразно учитывать плодородие почвы, 
предшественники, масса 1000 семян и др.

Исследования проводились в 2016-2018 гг. На опытном поле 
Института сельского хозяйства Карпатского региона НААН в 
пьятипольном полевом стационаре отдела растениеводства на сером 
лесном поверхностно оглеенном типе почвы со средними 
показателями плодородия. Изучали три нормы высева (4, 6 и 8 млн. 
сх.сем / га) сортов льна масличного Оригинал и Лирина, которые 
высевали в три срока: ранний (при первой возможности выхода в 
поле), через 10 и через 20 дней после раннего срока .

На сохранение растений в течение вегетационного периода 
заметное влияние имела плотность посева. Количество растений, 
погибших в процессе вегетации на период уборки урожая в фазу 
полной спелости находится в пределах 9,7 ... 15,2% при посеве в 
первый и второй сроки и 10,7 ... 22,5% при посеве через 20 дней после 
первой возможности выхода в поле (3-й срок сева). Увеличение нормы 
высева семян до 8 млн шт. / га обусловило повышение показателя 
выпадение растений за период вегетации. Сорт Оригинал 
характеризовался высоким выживанием растений в течение 
вегетационного периода по сроках сева по сравнению с сортом Лирина.

Высшаяя производительность по семенам (2,57 т / га) получена 
у сорта Лирина при высева 6,0 млн шт./га и проведении сева при 
первой возможности выхода в поле. Проведения сева через 10 и 20 
дней после первого срока обусловило снижение урожайности сорта 
Лирина на 0,16-0,35 т / га, для сорта Оригинал - на 0,36-0,45 т / га.

Сорт Оригинал оказался более продуктивным по урожайности 
льоносоломы (3,65 т / га) по сравнению с сортом Лирина (3,14 т / га) при 
условии посева в ранний срок нормой 8,0 млн. шт/ га. Использование 
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поздних сроков сева обусловило снижение данного показателя в 
пределах 5,3-20,0%.

Отсрочка срока сева от первой возможности выхода в поле на 
10 и 20 дней привело к снижению показателя массы 1000 семян для 
сортов Оригинал и Лирина на 0,1-0,2 г (на контроле 7,0 г).

Самый высокий выход масла с гектара обеспечил сорт Лирина 
при первом сроке сева и нормы 6,0-8,0 млн.шт/га - 1,15-1,16 т / га. 
Использование поздних сроков сева снизило выход масла на 1,7-18,4% 
для обеих исследуемых сортов.

Ключевые слова: срок сева, норма высева, лен масличный, сорт, урожайность.

INFLUENCE OF SOWING DATES OF OIL FLAX VARIETIES ON 
THE PRODUCTIVITY AT DIFFERENT SEEDING RATES

A.M. Shuvar

Institute of Agriculture of the Carpathian region NAAS

For the conditions of the western forest-steppe zone of Ukraine, it is 
important to choose the optimal sowing period, seeding rates for efficient 
provision of oil flax plants with nutrients and the realization of their genetic 
potential. When establishing the norms of seeding flaxseed, it is advisable 
to take into account soil fertility, precursors, weight of 1000 seeds, etc.

The studies were conducted in 2016-2018 at the research field of the 
Institute of Agriculture of the Carpathian region of the NAAS in a five-field 
crop rotation on the gray forest surface-covered soil type with average 
fertility rates. Three sowing rates (4, 6 and 8 mln seeds / ha) of Original and 
Liryna flax varieties were sown, which were sown in three terms: early (at 
the earliest opportunity), 10 and 20 days after the early term. 

On survival of plants during the growing season the sowing density 
had a significant effect. The number of plants that have fallen during the 
growing season before the start of harvesting in the full ripeness phase is in 
the range of 9.7… 15.2 % when sown in the first and second term and 
10.7…22.5 % when sown 20 days after the first possibility of entering the 
field (3rd sowing period). Increase of seed rate to 8 million pieces. / ha 
caused an increase in the rate of plant loss during the growing season. The 
Original variety was characterized by a higher plant survival during the 
growing season under the sowing periods compared to the Lirina variety.

The highest seed productivity (2.57 t / ha) was obtained in the Lirina 
variety for sowing 6.0 million pieces / ha and sowing at the first opportunity 
to enter the field. Sowing in 10 and 20 days after the first term caused a 
decrease in the yield of the Lirina variety by 0.16-0.35 t / ha, for the Original 
variety - by 0.36-0.45 t / ha.

The Original variety proved to be more productive with the yield of 
flaxseed (3.65 t / ha) compared to the Lirina variety (3.14 t / ha), provided the 
early sowing rate of 8.0 mln seeds / ha. The use of late sowing conditions 
led to a decrease of this indicator in the range of 5.3-20.0%.

Delaying the sowing period from the first opportunity to enter the 
field for 10 and 20 days led to a decrease in the mass index of 1000 seeds 
for the Original and Lirina varieties by 0.1-0.2 g (at the control of 7.0 g).

The highest yield of oil per hectare was provided by the Lirin variety 
for the first sowing period and the seeding rate of 6.0-8.0 million similar 
seeds / ha - 1.15-1.16 t / ha. The use of late sowing dates reduced the yield of 
oil by 1.7-18.4% for both varieties studied.

Key words: sowing period, seeding rate, flax oil, variety, yield.


