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Викладені результати по збиранню льону-довгунця за 
енергоощадною технологією шляхом скошування. Дана 
технологія виключає з  технологічного регламенту збирання 
льону-довгунця застосування спеціальних льонозбиральних 
машин.  

 

Особливістю традиційних технологій збирання  льону-довгунця є 
те, що стебла повинні укладатись у стрічках розстилу паралельно один 
до одного з найменшою сплутаністю та розтягнутістю за комелем. Ця 
умова забезпечує отримання максимальної кількості цінного довгого 
волокна. У зв’язку з цим збирання льону-довгунця здійснюється  
льонозбиральними машинами, якими вибирають стебла та укладають у 
стрічки розстилу [1,2]. 

За умови, коли стебла під час збирання не укладаються 
паралельно у стрічках розстилу, а розташовуються хаотично у валках, 
неможливо отримати довге волокно. Але представляється можливість 
отримання трести, з якої можливо одержати однотипне волокно без 
розподілу на довге та коротке. У випадку непаралельного укладання 
стебел у процесі збирання можна спростити збиральні процеси на 
луб’яних культурах, зокрема льону-довгунця, та розглядати збирання за 
допомогою сільськогосподарських машин загального призначення 
(жниварок та зернозбиральних комбайнів). За даним принципом 
універсалізації сільськогосподарських машин і розширенням практичного 
їх використання проводяться роботи в Інституті луб’яних культур. 

Отже, альтернатива класичним технологіям збирання льону-
довгунцю є. На прикладі жниварок та зернозбиральних комбайнів можна 
успішно проводити збирання як насіннєвої, так і стеблової маси льону-
довгунця. Але це стосується лише безпосереднього скошування льону і 
формування валків зі стебел.  

Відповідно до технології збирання льону-довгунця наступними 
операціями у приготуванні трести йдуть обертання або ворушіння 
скошеної маси, пресування або пакування готової трести у рулони, 
навантаження пакунків на транспортні засоби та перевезення до місць 
переробки.  

Для зрізування стебел льону та укладання їх у валки, для 
природного сушіння, не зберігаючи їх паралельності у валках, 
пропонується використовувати жниварки. Асортимент жниварок на ринку 
України достатньо великий.  ВАТ КБ “Бердянськсільмаш” розробляє та 
виготовляє причіпні та навісні жниварки, які використовуються на 
скошуванні зернових та зернобобових культур. Причіпні жниварки  



агрегатуються з колісними тракторами класу 1,4 т, навісні з самохідними 
енергетичними засобами. Здебільшого з такими, як Е-301–Е-304, КПС-
5Г, Д-101А.  

Проаналізувавши робочий процес відомих жниварок та їх 
конструктивні особливості ми дійшли висновку, що найбільш прийнятною 
для скошування льону може бути жниварка для збирання ріпаку ЖНР-4. 

Дослідження технології збирання льону-довгунця шляхом 
скошування жниваркою з хаотичним укладанням у валки та 
обмолочування зернозбиральним комбайном здійснювали в Інституті 
луб’яних культур НААН на посівах льону-довгунця сорту Чарівний 2008-
2009 рр. та сорту Глінум у 2010 році (норма висіву насіння 75 кг/га). 
Характеристика стеблостою по роках досліджень представлена в 
таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Характеристика стеблостою льону-довгунця на дослідних 
ділянках 

 

Найменування показника 
Значення показника 
по роках досліджень 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 
Сорт льону 
Площа, га 
Гущина стеблистою, шт./м2 

Середня довжина стебел, см 
Середній діаметр стебел, мм 
Урожайність, ц/га 
                                -льоносоломи 
                                - насіння 
Зона розташування насіннєвих 
коробочок,см 
Забур’яненість, % 
Кількість коробочок на 1 стеблі, шт 
Маса 1000 шт. насінин, г. 

Чарівний 
57 

889,2 
68,3 
1,3 

 
40,6 

10,52 
 

33,2 
1,9 
4 

4,66 

Чарівний 
3 

512 
61 
1,6 

 
30,3 
7,6 

 
25,3 
36,7 

6 
4,3 

Глінум 
30 

872 
47,3 
0,7 

 
23,4 
4,4 

 
23,7 
5,8 
3 

3,61 
 

З характеристики стеблостою на дослідних ділянках по роках 
досліджень (таблиця 1) видно, що стеблостій у значній мірі відрізнявся як 
за густотою, так і середньою довжиною стебел. Дані показники 
відповідно вплинули на урожайність як льоносоломи, так і насіння. При 
нормі висіву 75 кг/га, що відповідає 14-15 млн. штук насінин на одному 
гектарі, або приблизно 1450 шт. насінин на одному метрі квадратному, 
отримували лише 889,2-512 рослин на 1 м2. Середня довжина стебел 
також не була високою – 68,3 см у 2008 році. У посушливий 2010 рік 
середня довжина стебел становила, 47,3 см.  

Відмічаємо, що стеблостій, у якому довжина стебел менша 50 см, 
практично не придатний для збирання за традиційною комбайновою 
технологією з використанням льонозбирального комбайна ЛК-4А. Стебла 
будуть вибиратись бральним апаратом комбайна, але відокремити 
насіннєві коробочки від стебел повністю неможливо тому, що основна 



частина стебла де знаходяться коробочки не потрапляє у зону дії 
обчісувального апарату. Також зі стебел, довжиною менше 60 см, 
отримати довге волокно на м’яльно-тіпальному обладнанні льонозаводів 
неможливо. 

Динаміка достигання льону-довгунця сорту Чарівний на дослідному 
полі по роках досліджень представлена у таблиці 2.  

 

Таблиця 2 – Динаміка достигання льону-довгунця за погодних умов 2008-
2010 років 

 

Дата відбору Абсолютна вологість коробочок Фаза стиглості 
2008 р. 

14 липня 156 кінець зеленої 
17 липня 119,7 рання жовта 
21 липня 63,7 початок жовтої 
24 липня 17,3 повна 

2009 р. 
15 липня 174,4 зелена 
17 липня 127,2 початок ранньої-жовтої 
23 липня 75,2 рання жовта 
28 липня 68,6 кінець ранньої-жовтої 
30 липня 53,3 початок жовтої 
5 серпня 41,3 жовта 

2010 р. 
5 липня 80,8 рання-жовта 
7 липня 62,9 початок жовтої 
9 липня 52,1 жовта 

12 липня 32,4 кінець жовтої 
15 липня 29,0 початок повної 
23 липня 18,1 повна 

 

Аналізуючи експериментальні матеріали по динаміці достигання 
льону-довгунця відмічаємо, що практично протягом 10 діб за погодних 
умов 2008 року стеблостій льону пройшов всі етапи від зеленої до 
повної. 14 липня зафіксовано кінець зеленої фази стиглості, а 24 липня 
відзначалась повна фаза стиглості льону. Завдяки дощовій погоді у 
середині вегетації  на деяких ділянках поля спостерігалось незначне 
полягання стеблостою. 

За погодних умов 2009 року з 15 липня по 5 серпня практично 
протягом 20 діб коробочки льону з зеленої  дійшли до жовтої фази 
стиглості. 

За посушливих погодних умов 2010 року 5 липня відмічалась 
рання-жовта фаза  стиглості льону-довгунця, а 15 липня – початок повної 
фази, 23 липня на початку збирання – повна фаза. 

Скошування стеблостою льону з укладанням у валки здійснювали 
жниваркою ЖНР-4 у 2008 році було розпочато 24 липня у повній фазі 
його стиглості. В 2009 році 5 серпня – у жовтій фазі його стиглості на 
площі 3 га. Стеблостій льону-довгунця на дослідній ділянці був у значній 
мірі засмічений бур’янами. У робочу зону ріжучого апарату одночасно зі 



стеблами льону потрапляли стебла бур’янів, які потребують значно 
меншого навантаження на ріжучі кромки. Під час скошування такого 
льону, як показали спостереження за роботою різального апарату 
жниварки, не потребується встановлення мінімального зазору між 
сегментами ножа та проти різальними пластинами та обов’язково гострої 
різальної кромки сегмента ножа. Робочий зазор у деяких парах сегмента 
та проти різальної пластини знаходився у межах 0,6-0,9 мм, але 
зрізування стебел проходило задовільно. Захаращень стеблами 
різального апарату під час роботи жниварки не фіксувалось. Зрізані 
стебла укладались у валках, розташовуючись хаотично. 

Скошування стеблостою льону-довгунця у 2010 році на площі 30 га 
почали 23 липня. 

Завдяки використанню у конструкції жниварки ЖНР-4 ріжучого 
апарату верхніх та нижніх притискачів, представлялась можливість  
регулювання зазорів між нижнім нерухомим  та верхнім рухомим ножем  
встановити 0,2–0,5 мм, що є обов’язковою умовою забезпечення 
задовільного зрізування стебел волокнистих культур. Також сегменти на 
верхньому та нижньому ножах мали товщину 3 мм., і розташовувались з 
шагом 52 мм. Привід верхнього ножа здійснювався планетарним 
механізмом приводу через пасову передачу. 

Мотовило жниварки з ексцентриковим механізмом також 
задовільно підводило стебла до ріжучого апарату, утримувало їх у мить 
зрізування та укладало на транспортер. У деяких випадках, особливо на 
сплутаному та частково полеглому стеблостої, граблини мотовила 
захвачували стебла та перекидали їх через себе, завдяки цьому 
порушувалась рівномірність укладання стебел у валках.    

Недоліком жниварки під час виконання робочого процесу по 
скошуванню льону-довгунця, відмічалось занурення у ґрунт опорного 
копіювального колеса жниварки, встановленого з правої її сторони за 
напрямком руху агрегату. Це відбувалось в наслідок нерівномірного 
навантаження правого та лівого опорних коліс жниварки, на які вона 
спирається під час роботи. 

У зв’язку з невисоким стеблостоєм льону-довгунця в 2010 році його 
скошування здійснювали на мінімальній висоті – 10 см. Скошені стебла 
рівномірно розташовувались по ширині валка (1,4 м) на стерні, що 
сприяло їх швидкому висушуванню. 

Діаграма, представлена на рисунку, показує залежність висоти 
стеблостою льону-довгунця на отримувану масу соломи, при нормі 
висіву насіння 70 кг/га, (кількість стебел на 1 м2 складає 800 шт.). 

 



 
 

Рис. – Діаграма залежності урожайності соломи від середньої висоти 
стеблостою при нормі висіву насіння 70 кг/га 

 

Максимальний стеблостій, по роках досліджень 2006-2010 рр, за 
показником середньої висоти стебел, становив 85 см. Мінімальна висота 
зрізування стеблостою складає 10 см. Тому, якщо даний стеблостій 
скосити жниваркою, отримаємо 43,4 ц/га соломи, втрати соломи 
складуть 9,1 %. В свою чергу, якщо стеблостій із середньою довжиною 
стебел 55 см скосити жниваркою, тоді отримаємо 22,5 ц/га, втрати 
соломи складуть 11,4 %. 

Висновки. Традиційні технології збирання льону-довгунця 
спрямовані на отримання довгого волокна, але вони потребують 
комплексу спеціальних машин. Використання машин загального 
призначення, які використовуються на збиранні зернових та 
зернобобових культур, можливе на збиранні льону, але за умови 
одержання насіння та короткого волокна. Для скошування льону-
довгунця з хаотичним укладанням у валки найбільш придатна жниварка 
ЖНР-4 з шириною захвату 4 м. 
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СКАШИВАНИЕ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА С УКЛАДЫВАНИЕМ В ВАЛКИ 
 

Макаев В.И. 
 

Изложены результаты по уборке льна-долгунца по энергосберегающей технологии 
путем скашивания. Данная технология исключает из технологического регламента 
уборки льна-долгунца использование специальных льноуборочных машин.  

 
 

MOWING OF LONG-STALK FLAX WITH LAYING IN ROLLERS 
 

Makayev V.I. 
 

Results are expounded on cleaning up of long-stalk flax according to low power 
technology by mowing. This technology eliminates the use of special flax harvesting machines 
from technological regulation of flax harvesting. 
 


