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Розглянуто питання особливостей росту, розвитку рослин 
льону-довгунця сорту Глінум та їх кінцевої продуктивності 
в залежності від варіантів комплексного застосування 
мікробного препарату та регуляторів росту біологічного 
походження. 

 

Враховуючи всю гостроту екологічних та економічних проблем у 
льонарстві, слід у стислі строки визначити внесок та співвідношення 
біологічних і техногенних факторів у розвиток галузі, що дасть змогу 
максимально точно коригувати агротехнічні заходи в процесі вегетації 
посівів, а також ефективно використовувати наявні природні ресурси, 
добрива і пестициди. 

Для зміни росту, розвитку, продуктивності рослин існує великий 
набір засобів впливу на них. Але без застосування регуляторів росту та 
мікробних препаратів неможливо буде широкомасштабно впроваджувати 
у виробництво екологобезпечні і енергозберігаючі технології 
вирощування льону-довгунця. У цьому сенсі значний інтерес становить 
можливість управління морфогенезом у льону-довгунця за допомогою 
вітчизняних біопрепаратів. При цьому найбільше практичне значення 
має розробка найраціональніших схем застосування регуляторів росту 
рослин та мікробних препаратів на основі створення високоефективних 
їх комплексів. 

Матеріал і методика досліджень. 
Схема досліду: 2-х факторний 2 х 3* 

Фактор А - інокуляція Фактор В - рістрегулятори 

Фон 1 – без бактеризації (контроль 1) 
1. Без РРР (контроль 2) 
2. Біолан 
3. Агростимулін 

Фон 2 – бактеризація поліміксобактерином 
1. Без РРР (контроль 2) 
2. Біолан 
3. Агростимулін 

*Стимулятори застосовуються шляхом обприскування посівів робочим розчином: води – 200 
л/га; Біолан – 15 мл/га; Агростимулін – 15 мл/га. 

 

Поліміксобактерин створений на основі бактерій 
Paеnibacilluspolymyxa КВ, які мають наступні властивості: продукують в 
зовнішнє середовище органічні кислоти, що є основним чинником 



розчинення важкодоступних мінеральних фосфорних сполук, внаслідок 
чого рослини в процесі свого розвитку одержують додаткове живлення 
фосфором з ґрунтових резервів; продукують стимулятори росту рослин, 
вітаміни групи В; стійкі до пестицидів (Вінцит 050СS, Вітавакс 200, 
Вітавакс 200ФФ, Максим 025 FS, Круізер 350 FS); не втрачають 
життєздатності, знаходячись на насінні протягом кількох місяців, що дає 
змогу поєднувати бактеризацію з протруєнням насіння та інокулювати 
його заздалегідь. Препарат безпечний для людини та навколишнього 
середовища. 

На гектарну норму висіву насіння льону робоча суміш складає: 
1500 мл, в яку входять захисно-стимулюючі речовини, 1350 мл води, 15 г 
NaКМЦ – попередньо розчиняють у воді, яка входить до складу робочої 
суміші (клей для шпалер забезпечує краще прилипання мікроорганізмів 
до насіння), 150 мл рідкого бактеріального препарату. 

Біолан (Агроемістим – екстра, ТУ У 24.2 – 31168762-001-2005). 
Регулятор широкого спектру дії. Препарат є продуктом біологічного 
походження. Він характеризується підвищеним вмістом аналогів 
фітогормонів, біогенних мікроелементів, поліненасичених жирних кислот, 
відповідальних за вироблення фітонцидів і фітоалексинів. Препарат 
дозволений для обробки насіння і обприскування рослин. Норма витрати 
– 15 мл  на 1 га посіву. Механізм дії – сприяє прискореному поділу клітин, 
розвитку кореневої системи, збільшенню листової поверхні та вмісту 
хлорофілу, знижує фітотоксичну дію пестицидів, має антимутагенний 
ефект, поліпшує якість вирощеної продукції. Препарат за ГОСТ 12.1.007-
76 належить до малотоксичних речовин. 

Агростимулін (ТУ У 88.264.037 - 97). В.с.р., комплекс регуляторів 
росту природного походження і синтетичних аналогів фітогормонів. 
Підвищує врожай, покращує якість продукції, збільшує стійкість рослин 
до вилягання, хвороб, стресових факторів. 

Враховуючи, що поєднання в одному технологічному процесі 
мікробних препаратів, стимуляторів росту рослин, мікроелементів тощо 
небажане, бо результати такого поєднання не передбачувані, оскільки 
надмірна кількість фізіологічно активних речовин може призвести до 
гербіцидного ефекту. Тому використання регуляторів росту є цілком 
доцільним по завчасно бактеризованих рослинах, що вегетують. По-
перше, в цьому випадку, крім розбавлення сумарної концентрації 
стимулюючих речовин у часі, їх дія буде спрямована на активізацію 
діяльності рослинно-бактеріального симбіозу або асоціації, які 
сформовані за участю активних штамів. По-друге, стимулюючий ефект 
при цьому подовжується за рахунок ріст стимуляторів і припадає саме на 
час активного росту і розвиток рослин, що повинно сприяти росту 
продуктивності культури, а також протистояти виникаючим стресовим 
погодним факторам. 

Дослідження проводилися у Чернігівському інституті АПВ НААН на 
дерново-середньопідзолистому ґрунті, який характерний для льоносійної 



зони України. Агрохімічна характеристика орного шару (0-20 см): вміст 
гумусу 0,99-1,1 %, рН сол. – 5,5, Нг – 2,13 мг-екв/100 г ґрунту, вміст 
легкогідролізованого азоту – 8,75, рухомого фосфору – 31,7, обмінного 
калію – 13,9 мг/100 г ґрунту, сума увібраних основ – 3,23 мг-екв/100 г 
ґрунту. Сорт льону-довгунця – Глінум. Облікова ділянка – 25 м2, 
повторність – триразова. Урожайність прийнята на середньому за три 
роки рівні за результатами польових дослідів. 

Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз 
метеорологічних умов вегетаційного періоду свідчить про значні 
відхилення показників гідротермічного режиму від середнього 
багаторічного показника. Так, в середньому за три роки середньодобова 
температура повітря перевищувала багаторічний показник на 2,3 0С з 
коливаннями по роках від 1,7 до 2,6 0С або на 14 % (10-17 %). Кількість 
опадів за даний період була меншою за норму в середньому на 74,4 мм 
(коливання від 39,4 до 104 мм) або на 34 % (20-42 %). Величина 
гідротермічного коефіцієнту в період вегетації в середньому дорівнювала 
1,51 або була меншою за норму на 49,9 % (38 - 57,7 %). Це визначило 
дуже значний вплив погодних умов (фактор – рік вирощування) на 
продуктивність рослин льону. Так, частка їх дії на врожайність складала 
по соломі 94,6 %, насінню – 87,3 %. Дольова участь бактеризації насіння 
була відповідно видам льонопродукції 2 та 2,5 %, ріст регуляторів – 2,6 
та 7,7 %, взаємодія цих двох факторів була не істотною – 0,1 %, дія 
неконтрольованих факторів відповідно – 0,7 і 2,4 %. Таким чином, аналіз 
усереднених даних свідчить, що сумарна частка впливу регуляторів 
росту рослин на продуктивність льону-довгунця була дещо вищою і 
становила 10,3 %, а на дію бактеризації насіння мікробним препаратом 
припадало 4,5 %. 

Позакореневе застосування у фазі ялинки РРР сприяло 
підвищенню інтенсивності росту рослин за фазами розвитку. При 
обприскуванні ними посівів приріст рослин у висоту підвищувався 
(порівняно до абсолютного контролю) в середньому на 3,5 см (8,8 %). 
Найвищий приріст – 4,5 см (11,4 %) був на варіанті з використанням  
Біолану, варіант з Агростимуліном дещо поступався йому – приріст 
показника висоти рослин складав 2,6 см або 6,4 % (табл. 1).  

Рістрегулюючі препарати збільшували в середньому за три роки 
повноту сходів на 18,2 %, у тому числі РРР Біолан – на 19,5 %, 
Агростимулін - на 17 %; загальну висоту рослин та їх технічну довжину, 
відповідно на 3,8 см (6,3 %) і 3,2 см (6,4 %). При цьому найбільші 
показники цих величин також відмічені при використанні Біолану – 5,1 см 
(8,4 %) та 4 см (8 %). 

Регулятори росту позитивно впливали на загальну щільність 
стеблостою перед збиранням культури – приріст величини показника 
складав 16,5 %; на формування насіннєвих коробочок на рослинах – їх 
кількість на одній рослині зростала на 18,7 % ( з коливаннями по окремих 



РРР від 12,5 до 28,1 %) та на величину маси 1000 насінин, яка при цьому 
збільшувалась на 10,5 % (табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Вплив бактеризації насіння поліміксобактерином та ріст 
регуляторів на величину параметрів біометричного стану посіву і 
морфологічні ознаки рослин льону-довгунця сорту Глінум, 
середнє за 2008-2010 рр. 
 

№ зп Показник Варіанти 
бактеризації 

Варіанти РРР 
Без РРР 
контроль 

Біолан Агрости-
мулін 

1. 
Динаміка 
росту рослин, 
см 

«ялинка» 1. без бактеризації 11,7 13,4 12,6 
2. ПМБ* 13,9 15,4 14,7 

швидкий ріст 1. без бактеризації 28,1 31,5 29,9 
2. ПМБ* 33,2 37,3 34,6 

бутонізація 1. без бактеризації 45,4 51,5 48,5 
2. ПМБ* 49,4 57,0 52,2 

цвітіння 1. без бактеризації 62,3 66,3 64,8 
2. ПМБ* 64,3 71,4 68,0 

рання жовта 
стиглість 

1. без бактеризації 66,8 73,9 71,4 
2. ПМБ* 69,3 76,2 74,3 

2. Кількість 
рослин, шт./м2 

після сходів 1. без бактеризації 978 1169 1144 
2. ПМБ* 1276 1487 1371 

перед збиранням 1. без бактеризації 774 956 849 
2. ПМБ* 1007 1214 1058 

% від вихідної 1. без бактеризації 79,1 81,8 74,2 
2. ПМБ* 78,9 81,6 77,2 

3. Висота 
рослин, см 

загальна 1. без бактеризації 60,4 65,5 63,0 
2. ПМБ* 63,1 68,0 64,1 

технічна 1. без бактеризації 50,1 54,1 52,6 
2. ПМБ* 53,7 56,3 54,8 

4. Кількість сформованих коробочок 
на 1-й рослині, шт. 

1. без бактеризації 3,2 4,1 3,6 
2. ПМБ* 3,6 5,1 4,8 

5. Маса 1000 насінин, г 1. без бактеризації 3,8 4,3 4,2 
2. ПМБ* 4,2 4,5 4,4 

*ПМБ – поліміксобактерин 
 

Бактеризація насіння поліміксобактерином також позитивно 
впливала на величину показників біометричних параметрів посіву та 
морфологічних ознак рослин. Безпосередньо цей агрозахід підвищував 
приріст рослин льону у висоту в середньому за фазами розвитку на 2,5 
см (3,7 %), повноту сходів – на 30,5 %, загальну щільність стеблостою в 
кінці вегетації – на 30,1 %; висота стебел зростала на 2,7 см (4,5 %), їх 
технічна довжина – на 3,6 см (7,2 %), кількість коробочок на одній 
рослині – на 12,5 %, маса 1000 насінин – на 10,5 % (табл. 1). 

Однобічне використання ріст регуляторів підвищувало врожайність 
в середньому по соломі на 0,16 т/га (8 %), насіння – на 0,10 т/га (21,3 %). 
Від застосування мікробного препарату поліміксобактерину приріст 
урожайності складав по соломі 0,21 т/га (10,5 %), по насінню – 0,09 т/га 
(19,1 %). Цей позитивний ефект можна констатувати, як тенденцію, 
оскільки величини показників приростів льонопродукції не виходили за 
межі похибки досліду (табл. 2, 3). 



Таблиця 2 - Вплив бактеризації насіння поліміксобактерином та ріст 
регуляторів на врожайність соломи льону-довгунця сорту Глінум, середнє за 
2008-2010 рр. 

 

№ 
з/п 

Варіанти 
бактеризації 
(фактор А) 

Варіанти рістрегуляторів (фактор Б) Середнє по 
фактору А Без рістрегуляторів - 

контроль Біолан Агростимулін 

т/га приріст т/га приріст т/га приріст т/га приріст 
+ % + % + % + % 

1 Без бактеризації 
– контроль (А1) 

1,99 - 100 2,34 +0,35 117,6 2,12 +0,13 106,5 2,15 - 100 

2 Поліміксобактери
н (А2) 

2,20 - 100 2,70 +0,50 122,7 2,47 +0,27 112,3 2,46 - - 

3 Середнє по 
фактору Б 2,09 - 100 2,52 +0,43 120,6 2,29 +0,20 109,6 - - - 

4 Відхилення А2 
від А1 

- +0,21 110,5 - +0,36 115,4 - +0,35 116,5 - +0,31 114,4 

  НСР05, т/га:  для будь-яких середніх по досліду    0,680 
    для бактеризації насіння (А)     0,393 
    для рістрегуляторів (Б)     0,482 
    для їх взаємодії (АБ)      0,393 
  Р, %          9,35 
Частка впливу факторів: бактеризація (А) –2,0%, рістрегулятори –2,6 %, їх взаємодія –0,1 % (не 
істотна), неконтрольовані – 0,7 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 3 - Вплив бактеризації насіння поліміксобактерином та 
рістрегуляторів на врожайність насіння льону-довгунця сорту Глінум, середнє 
за 2008-2010 рр. 

 

№ 
з/п 

Варіанти 
бактеризації 
(фактор А) 

Варіанти рістрегуляторів (фактор Б) Середнє по 
фактору А Без рістрегуляторів 

- контроль Біолан Агростимулін 

т/га приріст т/га приріст т/га приріст т/га приріст 
+ % + % + % + % 

1 Без бактеризації 
контроль (А1) 

0,47 - 100 0,67 +0,20 142,5 0,58 +0,11 123,4 0,57 - 100 

2 Поліміксобактерин 
(А2) 

0,56 - 100 0,76 +0,20 135,7 0,69 +0,13 123,2 0,67 - - 

3 Середнє по 
фактору Б 0,51 - 100 0,71 +0,20 139,2 0,63 +0,12 123,5 - - - 

4 Відхилення А2 від 
А1 

- +0,09 119,1 - +0,09 113,4 - +0,11 119,0 - +0,1 117,5 

  НСР05, т/га:  для будь-яких середніх по досліду    0,364 
    для бактеризації насіння (А)     0,210 
    для рістрегуляторів (Б)     0,257 
    для їх взаємодії (АБ)      0,210 
  Р, %          1,85 
Частка впливу факторів: бактеризація (А) – 2,5 %, рістрегулятори (Б) – 7,7 %, їх взаємодія – 0,1 % 
(не істотна), неконтрольовані –2,4  %. 
  



Найвищий урожай соломи – 2,70 т/га та насіння – 0,76 т/га в умовах 
досліджень отримано при застосуванні інокуляції насіння 
поліміксобактерином та обприскування посівів у фазі ялинки Біоланом. 
При цьому приріст урожайності до абсолютного контролю складав 
відповідно 0,71 т/га (35,7 %) та 0,29 т/га (61,7 %), показники на контролі 
становили 1,99 та 0,47 т/га (табл. 2, 3). 

Висновки. Комплексне застосування при вирощуванні льону-
довгунця сорту Глінум передпосівної інокуляції насіння мікробним 
препаратом поліміксобактерин та позакореневе внесення у фазі ялинки 
ріст регулятору Біолан забезпечувало найвищий урожай соломи – 2,70 
т/га та насіння - 0,76 т/га. Приріст урожайності до абсолютного контролю 
складав відповідно 0,71 т/га (35,7 %) та 0,29 т/га (61,7 %) при 
врожайності на контролі 1,99 та 0,47 т/га. 
 
 

БИОПРЕПАРАТЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

 
Локоль А.Ю., Корнута Ю.П., Липский Ю.В. 

 
Рассмотрен вопрос особенностей роста, развития растений льна-долгунца сорта 

Глинум и их конечной продуктивности в зависимости от вариантов комплексного 
исспользования микробного препарата и регуляторов роста биологического 
происхождения. 
 
 
 

BIOLOGICAL PREPARATIONS AS EFFECTIVE WAY FOR INCREASING OF FIBER 
FLAX PRODUCTIVITY 

 
Lokot O.Yu, Kornuta Yu.P., Lipskiy Yu.V. 

 
The question of specialty of growing, development of fiber flax of Hlinum variety and its 

end products on dependence with variants of complex use of microbal preparation and regulators 
of growth of biologic origin is given. 
 


