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У статті представлено результати десятирічного випробування сортів 
льону олійного різного еколого-географічного походження в умовах 
Передкарпаття. Встановлено, що погодні умови 2009-2018 рр. впливали 
на ступінь прояву ознак «висота рослини», «маса 1000 насінин» та 
«олійність насіння». З’ясовано, що висота рослин льону олійного за 
період 2009–2018 рр. варіювала від 51,4–70,1 см. Найбільша маса 1000 
насінин була у 2012 році у сорту Південна ніч (8,2 г), найменша у 2010 
році у сорту Ківіка (5,1 г). Показано, що кліматичні умови Передкарпаття 
цілком сприятливі для культивування льону олійного і впливають на 
прояв морфологічних і біохімічних ознак.  
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Вступ. Олійні культури відіграють важливе значення в народному 

господарстві України, маючи стратегічне значення в забезпеченні продовольчої і 

енергетичної безпеки держави як в сучасних умовах так і на перспективу 

(Shevchenko IA 2017). Аналіз ситуації на ринку олійних культур показує про 

доцільність збільшення виробництва олійної сировини в Україні. Крім 

традиційних олійних культур (соняшник і соя) ґрунтово-кліматичні умови нашої 

країни дозволяють вирощувати ще й ріпак, гірчицю, рижій, льон (Shcherbakov 

VY, Lazer PN., Yakovenko TM 2004). Значення льону олійного для народного 

господарства зростає. Сьогодні льон олійний вирощується майже в усіх зонах 

України. Зацікавленість до його вирощування значно підвищується в зв’язку зі 

збільшенням попиту на лляну олію, головним чином технічну (Shevchenko IA 

2017). 

Погодні умови відіграють у сільському господарстві вирішальну роль. 

Температура та кількість опадів за вегетаційний період є основними чинниками, 

які впливають на формування врожайності культур. Вивчення адаптивних 

можливостей сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних 

умовах завжди актуально, оскільки дозволяє розширити їх вирощування за 

рахунок нетрадиційних зон (Sayko VF 2009).   

Характерною ознакою змін клімату є глобальне потепління, яке 

проявляється у підвищенні температури повітря на 2-3°С. Наслідком 

глобального потепління є скорочення виробництва аграрної продукції у зв’язку 

із зниженням урожайності сільськогосподарських культур (Demyanenko S, 

Butko V 2012).  

Проведений дослідниками аналіз щодо впливу змін клімату на окремі 

галузі сільського господарства України свідчить, що глобальне потепління в 
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Україні матиме як позитивний, так і негативний вплив, який буде неоднорідним і 

залежатиме від агрокліматичних зон. У північній частині країни 

спостерігатиметься продовження вегетаційного періоду сільськогосподарських 

культур, що буде сприятливим фактором, в той же час для південної частини 

країни зміни клімату будуть призводити до збільшення посух, спалахів розвитку 

шкідників, і в цілому впливатимуть негативно (Stefanovska TR, Pidlisnyuk VV 

2010). 

Вирощування льону олійного в західному регіоні пов'язано з 

особливостями ґрунтових, природних умов та його географічним 

розташуванням (Drozd IF 2011). Клімат регіону помірно-континентальний, що 

характеризується невеликими різницями температур літа і зими, та з високою 

відносною вологістю. Для території Передкарпаття характерні часті відлиги 

взимку, висока хмарність, обложні дощі та викликані ними літньо-осінні 

паводки. Проте останнім часом спостерігається чітка тенденція змін погодних 

умов, поступово підвищується температура повітря та зменшується  кількість 

опадів. Уже зараз можна зазначити, що зими дедалі стають теплішими, і 

наступають пізніше, а літо – спекотне і сухе.  

Посухостійкість льону олійного набуває особливого значення у зв’язку з 

процесами глобального потепління клімату та необхідністю введення до сівозмін 

культур, здатних формувати стабільні врожаї в екстремальних умовах 

підвищеного температурного режиму та недостатнього зволоження. Літературні 

дані свідчать, що за сприятливих метеорологічних умов формується насіння 

льону з високими урожайними якостями (Havrylyuk MM, Salatenko VN, 

Chekhov AV 2007).  

У льону олійного всі ознаки змінюються в певних межах, залежно від 

природо-географічних умов вирощування та метеорологічних умов. Рівень 

продуктивності рослин визначається як спадковістю генотипу, так і 

навколишнім середовищем, де реалізується генотиповий потенціал, а саме 

ґрунтово-кліматичними умовами, необхідними для нормального росту і розвитку 

особин. (Polonetskaya LM, Sakovich VI, Khotyleva LV 2007). З практики відомо, 

що сорти неоднаково проявляють себе в різних умовах  вирощування, тому і 

реалізація потенційної продуктивності йде по-різному. Дослідження показують, 

що при зміні умов вирощування рослин, у них досить сильно змінюється 

розвиток кількісних і морфологічних ознак (Zhuchenko AA, Rozhmina TA 2000). 

Метою наших досліджень було проаналізувати вплив метеорологічних 

умов Передкарпаття на формування основних морфологічних та біохімічних 

показників льону олійного. 

Матеріал та методи досліджень. Польові дослідження проводились 

протягом 2009–2018 рр. на базі навчально-дослідної ділянки Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (зона 

Передкарпаття).  

Для дослідження було обрано 8 сортів льону олійного різного еколого-

географічного походження отримані з лабораторії селекції льону Інституту 

олійних культур НААН, а саме: сорти Айсберг, Золотистий, Ківіка, Орфей, 

Південна ніч (Україна), сорт Циан (Росія), сорт Сонячний (Білорусія), сорт 

Байкал (Франція). 

Ґрунти навчально-дослідної ділянки – дерново-підзолисті середньо- 

суглинкові. Вміст гумусу 2,8 %; легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 
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85,1мг/кг, фосфору (за Кірсановим) – 145 мг/кг, обмінного калію (за Кірсановим) 

– 64,5 мг/кг, рН (сольове) – 6,2.  

Досліди закладали за загальноприйнятою методикою та рекомендаціями 

(Dospekhov BA 1985). Сорти висівали на двометрових ділянках звичайним 

рядковим способом з міжряддями 15 см у 3-кратній повторності із нормою 

висіву 100 насінин на 1 погонний метр. Глибина загортання насіння 3–4 см. 

Мінеральні добрива під льон вносили навесні (під весняну культивацію) 

N45P60K45 однаково під всі сорти. В якості азотного добрива використовували 

аміачну селітру – 34,5% д.р., фосфорного – суперфосфат простий – 20% д.р., 

калійного – каліймагнезія (К2О – 28% д.р., МgО – 10% д.р.) Боротьбу з 

бур’янами проводили за допомогою ручної прополки, а у фазі „ялинки” вносили 

гербіцид 2М-4Х із розрахунку 0,8 л/га. Проти шкідників (льонової блохи) 

здійснили дворазову обробку інсектицидом – „Децис-форте” в нормі 0,3 л/га. 

Десиканти на посівах льону не застосовувалися. 

Результати досліджень та їх обговорення. За даними Дрогобицької 

метеорологічної станції гідротермічні умови в роки проведення досліджень 

(2009–2018) були контрастними і відображали особливості клімату регіону 

(Meteopost. Statystyka pohody) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Метеорологічні показники під час проведення досліджень  

(2009-2018 рр.) 

Роки 

спостереження 

Період вегетації льону олійного 

Температура, С0 Опади, мм 

ІV V VI VII VIII ІV V VI VII VIII 

2009 10,5 13,3 16,6 19,6 17,9 72,0 115,8 171,0 67,1 75,0 

2010 8,9 14,3 17,3 20,3 19,0 59,0 128,6 148,8 158,0 33,0 

2011 9,9 13,4 17,8 18,7 19,1 39,4 74,9 139,0 191,0 58,6 

2012 8,6 13,9 17,5 18,4 18,3 50,4 63,8 143,2 83,2 71,2 

2013 9,8 15,4 18,4 18,8 18,6 51,2 55,8 134,7 38,3 38,2 

2014 10,0 13,8 16,5 19,6 18,1 42,3 185,2 68,9 146,6 136,7 

2015 8,5 13,6 17,5 19,8 20,6 28,1 56,5 59,5 56,1 8,0 

2016 10,5 13,5 18,5 19,5 17,8 73,0 39,8 63,5 184,8 49,3 

2017 8,8 13,6 18,2 19,2 19,8 34,4 86,5 64,3 92,2 42,7 

2018 13,4 16,3 18,0 19,3 19,9 15,0 77,4 115,9 169,1 70,5 

Середнє за 10 

років 

9,8 14,1 17,6 19,3 18,9 46,5 88,4 110,9 118,6 58,3 

СБП* 7,9 13,1 16,2 17,6 16,9 53,0 91,0 119 110,0 92,0 

   ІV- квітень, V- травень, VІ - червень, VІІ - липень, VІІІ - серпень 

СБП* - середньобагаторічні показники 

З таблиці видно, що сума температур за вегетаційний період льону 

олійного перевищувала багаторічні показники притаманні нашій місцевості, тоді 

як кількість опадів зменшувалась. Особливо на врожайність льону олійного, 

вплинули метеорологічні умови 2010 року, які значно відрізнялися від 

попередніх. Тривалі дощі уможливили провести сівбу матеріалу тільки у першій 

декаді травня. Середньодобова температура у травні становила 14,3
0
С, а в червні 

– 17,3
0
С. Температурний режим липня був значно вищим і становив 20,3

0
С, 

при середньобагаторічному 17,6
0
С. Протягом вегетаційного періоду льону 
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олійного (квітень-липень) у 2010 році кількість опадів становила 494,4 мм, що на 

24 % більше за середньорічні показники. 

Погодні умови 2015 року відрізнялися від середніх багаторічних 

показників підвищеною температурою повітря та меншою за норму кількістю 

опадів і були сприятливими для вегетації льону олійного. Аналіз кліматичних 

даних, отриманих за роки спостережень, показав що 2015 рік був 

найпосушливим, коли за вегетаційний період випало лише  208 мм опадів, що на 

257 мм менше від середньобагаторічного значення, а найбільш вологим виявився 

2014 рік, коли за той же час випало 579 мм опадів, що на 114 мм перевищило 

середньобагаторічні показники.  

Метеорологічні умови 2016, 2017, 2018 років дозволили провести посів 

льону олійного в другій декаді квітня. Сприятливими були погодні умови в період 

швидкого росту та цвітіння льону, що дало змогу сформувати урожай насіння. 

Середньодобова температура в червні і в липні була вищою від багаторічної, що 

вплинуло на формування продуктивності льону олійного. 

Варто відмітити, що у липні 2008, 2011, 2014 та 2016 років спостерігалися 

короткочасні зливи, які характерні для зони Передкарпаття. Вони сприяли 

частковому виляганню посівів та уповільнювали достигання коробочок льону 

олійного. 

У цілому погодні умови протягом 2009–2018 років за кількістю опадів та 

температурним режимом були сприятливими для вирощування льону олійного. 

Такі погодні умови дозволили вивчити і оцінити  реакцію сортів льону олійного 

на метеорологічні умови Передкарпаття. 

Продуктивність льону олійного є комплексною ознакою, яка залежить від 

висоти рослини та маси 1000 насінин. Оскільки льон олійний відноситься до 

технічних культур висота рослин відіграє важливе значення. Накопичення 

наземної маси рослинами льону олійного відбувається досить нерівномірно. В 

перший період після сходів він росте досить повільно, починаючи з фази 

«ялинки» дуже швидко, а при переході до цвітіння та дозрівання знову дає 

невеликі прирости наземної маси. Тривалість періоду росту та розвитку рослин 

змінюється від умов вирощування (Havrylyuk MM, Salatenko VN, Chekhov AV 

2007). 

Хоч висота рослини та довжина технічної частини стебла льону олійного 

є високо успадковуваними ознаками, але вони відчувають суттєвий вплив 

погодних умов вирощування. Льон олійний формує максимальну висоту до 

початку цвітіння. Встановлено, що погодні умови, насамперед кількість опадів, 

саме цього періоду мають вирішальне значення у експресії даної ознаки.  

Дослідження показують, що нестача вологи призводить до передчасного 

цвітіння льону, внаслідок чого стебла виростають коротшими (Polyakova IA, 

Ruchka VA, Nikitenko OV 2005). 

Проведені нами дослідження свідчать про вплив погодних умов на 

ступінь прояву ознаки “висота рослини”. Волога і тепла погода призводила до 

суттєвого збільшення висоти рослин. Менша кількість опадів під час 
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вегетаційного періоду впливала на формування висоти стебла всіх сортів льону 

олійного. Подібні зміни ознаки “висота рослини” були відмічені також іншими 

науковцями. Так Т.Г. Товстановская результатами своїх досліджень підтверджує, 

що незначна мінливість характерна для таких ознак, як “загальна висота 

рослини”, ”технічна довжина стебла” (Tovstanovckaya TH 2010). Науковець Н. 

М. Кандиба довела, що висота рослин льону та довжина технічної частини 

стебла є високоуспадкованими ознаками, хоча вони і відчувають суттєвий вплив 

погодних умов вирощування (Kandyba NM 2006).  

У результаті досліджень встановлено, що середня висота льону олійного 

різних сортів, вирощених в умовах Передкарпаття за період 2009–2018 рр. 

варіювала від 51,4–70,1 см (табл.2).  

Найбільша висота рослин спостерігалась у сорту Сонячний (70,1 см) у 

2009 році. Сорт Сонячний (білоруської селекції) за даними білоруських 

дослідників може сягати висоти 70–75 см. У своїх дослідженнях Т.М. Богдан 

показала, що при зміні умов вирощування льону олійного водночас змінюються 

морфологічні і кількісні ознаки (Bogdan TM, Polonetskaya LM, Bogdan VZ 2008). 

В умовах Передкарпаття фенотиповий прояв ознаки “висота рослини” у сорту 

Сонячний залежав від умов навколишнього середовища.  

Таблиця 2 

Висота рослин сортів льону олійного в умовах Передкарпаття 

(2009–2018 рр.) , см 

 

Роки  

Сорти 

Байкал Айсберг Південна 

ніч 

Циан Ківіка Золоти-

стий 

Орфей Соняч- 

ний 

НІР05 

2009 65,0 57,6 65,9 64,0 66,5 65,6 67,5 70,1 3,8 

2010 61,2 53,4 60,5 53,1 55,1 52,7 54,0 61,1 3,2 

2011 63,5 60,0 62,2 58,4 57,0 61,1 63,4 65,3 2,7 

2012 69,5 65,0 67,2 65,4 63,0 68,1 67,4 69,3 2,4 

2013 65,1 62,1 64,4 62,4 60,5 64,7 66,8 67,3 2,9 

2014 68,0 63,0 65,7 60,1 57,2 56,4 54,3 66,3 3,7 

2015 62,3 60,9 63,3 58,6 55,8 52,6 51,4 63,2 2,8 

2016 65,4 61,8 65,3 61,9 58,5 54,4 52,7 67,3 3,2 

2017 64,2 63,5 67,4 63,8 61,3 63,1 58,4 66,4 3,0 

2018 60,5 61,2 64,0 61,5 57,2 59,4 53,8 62,5 2,4 

Середнє 64,5 60,8 64,6 60,9 59,2 59,8 60,0 65,9 3,0 

НІР05 для будь-яких середніх 

 

Найменша висота рослин була у сорту Орфей (51,4 см) у 2015 році. Для 

2015 року характерна невелика кількість опадів – 208 мм, що на 257 мм менше 

від середньобагаторічного значення та висока сума ефективних температур.  

Варто зауважити, що всі сорти льону олійного показали доволі високу 

висоту рослин протягом всіх років досліджень, а також високі середні 

показники.  

Наступний показник характеризує врожайність сортів льону олійного, а 

тому є показовим. Маса 1000 насінин є одним з основних показників якості 

насіння, оскільки вона відображає повнозернистість, крупність та виповненість 

насіння, а на практиці використовується для розрахунку норм висіву насіння. 

Високоякісне насіння забезпечує високу продуктивність рослин (Havrylyuk MM, 
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Salatenko VN, Chekhov AV 2007). Дослідник О. М. Калініна встановила, що 

фенотиповий прояв ознаки «маса 1000 насінин» у льону олійного значною 

мірою залежить від погодних умов року вирощування, зокрема, від таких 

факторів, як кількість опадів і температура повітря у період вегетації льону. Так, 

маса 1000 насінин була меншою при високих сумарних температурах і за 

низької кількості опадів (Kalinina OYU 2009).  

У результаті наших досліджень встановлено, що у 2009, 2012, 2015 

роках маса 1000 насінин льону олійного була більшою, ніж у інші роки 

вирощування. Найбільш сприятливим для формування маси 1000 насінин для 

всіх сортів льону олійного виявився 2012 рік. Саме тоді, порівняно з іншими 

роками випробування всі сорти показали найбільшу продуктивність. Найбільша 

маса 1000 насінин була у 2012 році у сорту Південна ніч (8,2 г), найменша у 

2010 році у сорту Ківіка (5,1 г). У 2010 році у всіх сортів відмічено найменший 

рівень ознаки “маса 1000 насінин” (табл.3). 

У середньому за роки досліджень сорти створюють наступний ряд за масою 

1000 насінин: Південна ніч, Айсберг, Циан, Золотистий, Орфей, Байкал, 

Сонячний, Ківіка.  

 
Таблиця 3 

Маса 1000 насінин сортів льону олійного в умовах Передкарпаття 

(2009–2018рр.), г 

 

Роки  

Сорти 
Байкал Айсберг Південна 

ніч 

Циан Ківіка Золотистий Орфей Сонячний НІР05 

2009 6,5 7,8 8,1 7,7 6,1 7,8 7,0 5,9 0,11 

2010 6,4 6,0 7,0 6,9 5,1 6,5 6,4 5,2 0,11 

2011 6,0 7,0 7,2 7,4 5,8 6,2 7,0 5,4 0,15 

2012 6,5 7,8 8,2 7,7 6,1 7,1 7,0 5,9 0,09 

2013 6,4 7,7 7,8 7,6 5,9 7,9 7,5 6,1 0,10 

2014 6,1 7,1 7,7 7,2 5,7 7,0 6,8 5,9 0,12 

2015 6,6 7,6 7,9 7,6 6,1 7,8 7,1 6,2 0,09 

2016 6,4 7,5 7,6 7,2 6,0 7,3 7,0 6,1 0,13 

2017 6,3 7,3 7,6 7,0 5,7 7,8 7,0 5,7 0,10 

2018 6,5 7,5 7,8 7,1 5,5 7,0 7,2 5,9 0,11 

Середнє 6,3 7,4 7,7 7,3 5,7 7,2 7,0 5,8 0,11 

НІР05 для будь-яких середніх 

 

У цілому ознака «маса 1000 насінин» в умовах Передкарпаття є відносно 

стабільним показником. Сорт Південна ніч можна вважати одним з найбільш 

стабільних сортів з високою потенційною продуктивністю, що реалізується в 

різні роки вирощування в умовах Передкарпаття. 

Процес утворення і накопичення олії у рослинах протікає в тісному зв'язку з 

життєдіяльністю організму в цілому і залежить від генетичних особливостей, 

властивих даному виду, онтогенезу та метеорологічних умов вирощування. 

Контрастні погодні умови протягом 2009–2018 рр. впливали на вміст олії у 

насінні. 
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У досліджуваних сортів в різні роки вирощування олійність насіння 

варіювала в межах 41,02–50,56%. Найвищу олійність (50,67%) демонстрував 

жовто насіннєвий сорт Золотистий у 2009 році, найнижчу – сорт Ківіка (41,02%) 

у 2014 році. Високими показниками олійності вирізнялися сорти Південна ніч, 

Айсберг, Золотистий, Циан, дещо нижчими – сорти Ківіка, Байкал та Сонячний. 

Зведені значення олійності насіння сортів льону олійного наведені у таблиці 4.  

 

Таблиця 4 

Олійність насіння льону олійного в умовах Передкарпаття 

(2009–2018 рр.), % 

 

Роки  

Сорти 

Байкал Айсберг Південна 
ніч 

Циан Ківіка Золотис-
тий 

Орфей Сонячний НІР05 

2009 42,37 48,96 45,33 47,64 43,88 50,67 48,43 45,21  

 

 

2,67 

2010 42,11 45,54 42,77 47,09 41,47 42,24 44,33 42,62 

2011 43,00 43,08 42,77 43,10 42,22 46,46 44,35 42,33 

2012 43,92 46,49 45,22 46,84 43,12 47,36 46,11 44,30 

2013 42,15 44,17 44,16 45,76 42,65 45,87 45,67 44,37 

2014 41,10 43,68 44,04 43,12 41,02 44,26 42,15 41,50 

2015 43,54 46,16 45,93 46,53 43,88 47,17 45,43 43,21 

2016 42,12 44,16 44,31 44,39 42,32 46,45 43,70 42,88 

2017 41,35 43,67 43,39 44,01 41,14 45,37 42,56 41,26 

2018 42,50 44,56 44,47 45,78 42,50 43,67 44,17 43,78 

Середнє 42,41 45,05 44,23 45,42 42,42 45,95 44,69 43,14 

НІР05 для будь-яких середніх 

 

Сприятливі погодні умови 2009, 2012, 2015 років значно збільшували 

олійність насіння. Різниця у прояві даної ознаки між роками досліджень у 

окремих генотипів сягала 5-7 %. 

Отже, результати досліджень підтверджують значний вплив 

метеорологічних умов на вміст олії у льону олійного. Найбільш стабільним за 

цією ознакою серед сортів із вмістом олії 43-45% у різні роки вирощування 

виявився сорт Південна ніч. Відносне коливання вмісту олії у цього сорту не 

перевищувало 3%. 

 

Висновки 

Погодні умови Передкарпаття, зокрема температура та кількість опадів, 

впливали на формування морфологічних і біохімічних показників, зокрема 

висоту рослин, масу 1000 насінин та олійність насіння.  

Висота рослин льону олійного за період 2009–2018 рр. варіювала від 

51,4–70,1 см. Волога і тепла погода призводила до суттєвого збільшення висоти 

рослин льону олійного. Менша кількість опадів під час вегетаційного періоду 

впливала на формування висоти стебла всіх сортів.  

Найбільшим рівнем ознаки “маса 1000 насінин” характеризувався сорт 

Південна ніч, найменшим – сорти Сонячний та Ківіка в різні роки вирощування. 

Найбільш сприятливим для формування маси 1000 насінин льону олійного 
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виявився 2012 рік. Саме тоді, порівняно з іншими роками випробування всі 

сорти показали найбільшу продуктивність. Найменший рівень ознаки “маса 1000 

насінин” відмічено у 2010 році.  

Погодні умови років вирощування впливали і на вміст олії у насінні. 

Найбільш стабільним за вмістом олії серед сортів виявився сорт Південна ніч із 

вмістом олії 43-45% у різні роки вирощування. Відносне коливання вмісту олії у 

цього сорту не перевищувало 3%. 

Результати дослідження показали, що кліматичні умови Передкарпаття 

цілком сприятливі для культивування льону олійного і впливають на прояв 

морфологічний і біохімічних ознак. 

 

Автор статті та колектив кафедри біології та хімії Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка висловлюють щиру 

подяку за надані консультації та співпрацю під час проведення досліджень 

доктору біологічних наук професору Ляху Віктору Олексійовичу. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПЕРЕДКАРПАТЬЯ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО 

 

И.Ф. Дрозд 

Дрогобычский государственный педагогический університет 

 имени Ивана Франко 

 
В статье представлены результаты десятилетнего испытания сортов 

льна масличного различного эколого-географического происхождения 

в условиях Передкарпатья. Задачей исследования было 

проанализировать влияние погодных условий Передкарпатья на 

формирование основных морфологических и биохимических 

показателей льна масличного. 

Исследования проводились в течение 2009-2018 гг. На базе учебно-

опытного участка Дрогобычского государственного педагогического 

университета имени Ивана Франко (зона Передкарпатья). Объектом 

исследования были сорта льна масличного полученные из 

лаборатории селекции льна Института масличных культур НААН. 

Опыты закладывали по общепринятой методике и рекомендациями. 

Сорта сеяли на двухметровых участках обычным строчным способом 

с междурядьями 15 см. Погодные условия проведения исследований 

были контрастными и отражали особенности климата региона. 

Установлено, что климатические условия 2009-2018 гг. влияли на 

проявление признаков «высота растений», «масса 1000 семян» и 

«масличность семян». Влажная и теплая погода приводила к 
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увеличению высоты растений. Меньшее количество осадков во время 

вегетационного периода влияла на формирование высоты стебля всех 

сортов льна масличного 

Сорта льна масличного, использованные в исследованиях, 

отличались массой 1000 семян в разные годы выращивания. 

Наибольшим уровнем признаки "масса 1000 семян" характеризовался 

сорт Южная ночь, наименьшим - сорт Кивика в разные годы 

выращивания. Наиболее благоприятным для формирования массы 

1000 семян оказался 2012 год. Именно тогда, по сравнению с другими 

годами испытания все сорта показали наибольшую 

производительность. Наименьший уровень признака «масса 1000 

семян» отмечено в 2010 году. 

Установлено, что погодные условия влияли на содержание масла в 

семенах льна масличного. Наиболее стабильным по этому признаку 

среди сортов с содержанием масла 43-45% в разные годы 

выращивания оказался сорт Южная ночь. Относительное колебания 

содержания масла у этого сорта не превышало 3%. 

Результаты исследования показали, что климатические условия 

Передкарпатья благоприятные для культивирования льна масличного. 

Погодные условия, в частности температура и количество осадков, 

влияли на формирование морфологических и биохимических 

показателей. 

 

Ключевые слова: лен масличный, сорт, почвенно-климатические условия, 

хозяйственно-ценний признак, высота растений, масса 1000 семян, масличность 

семян. 

 

INFLUENCE OF METEOROLOGICAL CONDITIONS IN 

PRECARPATHIAN ON MORFOLOGICAL AND PARAMETERS OF 

OIL FLAX 

 

I.F. Drozd 

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University 

 
The article presents the results of a ten-year study of oil flax varieties of 

different ecological and geographical origin in the conditions of 

Precarpathian region. The aim of the study was to analyze the influence of 

weather conditions in Precarpathian on the formation of the main 

morphological and biochemical parameters of oil flax. 

The research was conducted during 2009–2018 on the basis of the research 

plot at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (Precarpathian 

zone). The objects of the study were varieties of oil flax obtained from the 

flax breeding laboratory of the Institute of Oilseed Crops NAAS. The 

experiments were based on generally accepted methods and 

recommendations. Varieties were sown on two-meter plots using the typical 

row method with row spacing of 15 cm. The weather conditions of the 

research were contrasting and reflected the features of the regional climate. 

It was found that the climatic conditions of the growing years influenced the 

manifestation of such signs as “plant height”, “weight of 1000 seeds” and 
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“oil content in seeds”. The height of oil flax plants for the period 2009–2018 

varied from 51.4–70.1 cm. Wet and warm weather led to a significant 

increase in the height of oil flax plants. Less rainfall during the growing 

season affected the formation of height stem for all varieties. 

The varieties of oil flax used in the studies differed in the weight of 1000 

seeds in different years of cultivation. The highest level of the sign “mass 

of 1000 seeds” was for the variety Southern Night, and this index was the 

lowest for the variety Kivika in different years of cultivation. The year 2012 

was the most favorable for the formation of the mass of 1000 seeds of oil 

flax. Compared to rest years of study, all varieties showed the highest 

productivity in this year. The lowest level of the index “weight of 1000 

seeds” was observed in 2010. 

 It was found that the weather conditions of growing years affected the oil 

content in oil flax. The Southern Night variety was the most stable variety 

by this index among the other varieties with an oil content of 43-45% in 

different years of cultivation. The relative fluctuation of the oil content for 

this variety did not exceed 3%. 

The results of the study showed that the climatic conditions of 

Precarpathian region are favorable for the cultivation of oil flax and affect 

the manifestation of morphological and biochemical characteristics. 

 

Keywords: oil flax, variety, soil and climatic conditions, plant height, weight of 1000 

seeds, oil content in seeds. 

 

 
 


