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В статті висвітлено особливості формування системи 
контролю за продукційними процесами росту та розвитку 
рослин льону-довгунця шляхом застосування комплексних 
добрив на хелатній основі. 

 

Постановка проблеми. Рівень продуктивності льону-довгунця 
залежить від ряду факторів. Важливе місце серед них займає 
забезпечення рослин елементами живлення, в тому числі 
мікроелементами. За умови зростання частки витрат на внесення 
мінеральних добрив в загальних витратах на виробництво 
льонопродукції, вбачається актуальним пошук ефективного застосування 
системи мінерального живлення. 

Одним із важливих резервів підвищення продуктивності льону-
довгунцю є застосування позакореневого підживлення, яке має ряд 
переваг. Якщо внесення мінеральних добрив у ґрунт як основне та 
передпосівне удобрення дозволяє контролювати здебільшого початкові 
фази росту і розвитку, то позакореневе підживлення дає можливість 
забезпечити рослини елементами живлення на пізніх фазах вегетації. 
Підвищення урожайності соломи та насіння льону-довгунця можна 
досягти завдяки відповідній системі живлення, оскільки коренева 
система відносно слаборозвинута, залягає на 90 % у верхньому шарі 
ґрунту (0-10 см), має середню засвоювальну здатність. Так, встановлено, 
що рослинами льону-довгунцю виноситься 80-90 % азоту, і лише 10-
25 % Р2О5 - з добрив, 4-10 % - з ґрунту, та 34,8-42,0 % К2О - з добрив, 
25,7-37,8 % - з ґрунту [1-3]. 

Вбачається актуальним внесення комплексних добрив, що занесені 
до Переліку препаратів дозволених для використання в Україні, 
наприклад Кропкеру та Фолікеру (виробник «Кеміра Гроу Хау», концерн 
«Ярра»), які містять ряд важливих макро- та мікроелементів. 
Водорозчинні форми добрив з елементами живлення на хелатній основі 
здатні покращити їх засвоюваність та виконувати стабілізуючу дію за 
несприятливих погодних умов під час вегетації. Дослідженнями 
встановлено, що внесення навіть традиційних видів мінеральних добрив 
у порівнянні з варіантами без їх застосування сприяє зростанню 
урожайності на 8 % у посушливі роки і на 48 % - у помірні та 
перезволожен і [4]. 

Ефективність застосування позакореневого підживлення 
підтверджена на багатьох культурах, в той час, як для льону-довгунця 
вважаються неістотними строки та способи внесення мінеральних 



добрив. Очевидно, що при внесенні елементів живлення безпосередньо 
по вегетуючим рослинам макро- та мікроелементи попадають на 
поверхню листа, проникають через продихи і кутикулу, переносяться в 
інші частини рослини та використовуються у внутрішньоклітинному 
метаболізмі. Крім того, покращується поглинання елементів з ґрунту та 
діяльність ризосферної мікрофлори. 

Метою досліджень є встановлення впливу пофазового внесення 
комплексних мінеральних добрив на формування кількісних та 
структурних показників урожаю льону-довгунця у порівнянні із 
загальноприйнятою системою удобрення. 

Методика досліджень. Досліди проводились на Дослідному полі 
Інституту сільського господарства Полісся НААН (с. Грозине 
Коростенського району Житомирської області). У дослідах вивчали 
формування продуктивності льону-довгунця залежно від застосування 
комплексних мінеральних добрив Кропкера та Фолікера як елементів 
альтернативної технології вирощування (2009 рік). 

Закладання досліду, обліки, спостереження та аналізи проводили 
згідно із загальноприйнятими методиками для проведення дослідів з 
льоном-довгунцем [5,6]. Статистичну обробку урожайних даних 
проводили за методом дисперсійного аналізу за Доспєховим [7]. 

У досліді висівали льон-довгунець сорту Світанок на типових для 
зони Полісся дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах. Льон вирощували 
у відповідності з вимогами науково-обгрунтованої сортової агротехніки, 
направленої на максимальний прояв потенційних можливостей сорту по 
урожайності соломи, волокна, насіння та їх якості. 

Схема досліду. 
1. Контроль(тукосумішN30P60K98). 
2. Кропкер + Фолікер (у фазі ялинки) N30P60K98. 
3. Кропкер + Фолікер (у фазі ялинки та швидкого росту) N30P60K98. 
Хімічний склад добрив Кропкеру та Фолікер (у відсотках від маси) 

наступний: Кропкер/Фолікер: загальний азот (N) - 8/10; нітратний азот 
(N03-N) -1,0/ 9,1;амонійний aзот (NH4-N) - 7,0/0,3; азот карбамідний(N) - 
0/0,5; фосфор, - розчинний у нейтральному цитраті амонію та воді (Р2O5) 
- 12/0; (Р) - 5,2/0; фосфор водорозчинний (Р205) - 9,4/5; (Р) - 4,3/2,2; калій 
водорозчинний (К2O) - 23/40; (К) - 9,1/33,2; Mагній (Mg О) - 3,3/1,5; (Mg) - 
2,0/0,9; сірка водорозчинна (SO3) - 35/10,2; (S) - 14,0/4,1; бор 
водорозчинний (В) - 0,05/0,02; залізо розч., хелат ЕДТА (Fе) - 0,1/0,2; 
цинк розч., хелат EДТА (Zn) - 0,1/ 0,02; мідь розч., хелат ЕДТА (Сu) - 
0/0,15; марганець розч., хелат ЕДТА (Мn) 0-0,1; молібден розч. (Мо) -
0/0,01. 

Враховуючи особливості добрив, що вивчалися, основне 
удобрення здійснювали під передпосівну культивацію в дозі N30P60K98 
(контроль) у вигляді аміачної селітри, суперфосфату гранульованого і 
каліймагнезії та 70 % відповідної дози елементів живлення на варіантах 
Кропкер + Фолікер у вигляді Кропкеру. Решта дози вносилась, як 



позакореневе підживлення у вигляді Фолікеру: в одному варіанті на 
початку фази «ялинка» - 100 % (Кр+Ф), а в іншому - на початку фази 
«ялинка» 50 і 50 % – на початку фази швидкого росту (Кр+ФФ). Добрива 
вносились поділянково у відповідності до схеми досліду. Система 
захисту льону-довгунця від шкідників та бур'янів включала обробку 
інсектицидом Карате-3еон (150 мл/га), гербіцидами Пантера (1,8 л/га) та 
Хармоні (20 г/га), при чому гербіциди вносили роздільно в зв'язку з 
несумісністю їх застосування у бакових сумішах. 

Результати досліджень. Фенологічні спостереження показали, 
що в цілому альтернативна система удобрення позитивно впливала на 
динаміку приросту в порівнянні з контролем (таблиця 1), де загальний 
приріст перевищував контроль на 12,8- 19,2%. 

Вищий приріст відзначено при застосуванні Фолікеру дворазово у 
фазу швидкого росту в порівнянні з одноразовим. Це пояснюється тим, 
що на початку фази «швидкий ріст» активно формувалась коренева 
система і значно збільшувався приріст надземної частини. Достатня 
облиствленість цього періоду дозволяє максимально засвоїти поживні 
речовини саме в період формування волокна. 

Морфологічні показники волокнистих культур, висота та товщина 
стебел, зокрема льону-довгунця, великою мірою пов'язані з урожайністю 
та якістю внаслідок фотосинтетичної діяльності, яка безпосередньо 
залежить від розміру рослинита її листової поверхні, тобто 
асиміляційним апаратом.  

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика біометричних показників 
рослин льону-довгунця за різних систем удобрення (2009 рік) 

 

№ Показники N30P60K98 N30P60K988 N30P60K98 
п/п   (контроль) (Кр+Ф) (Кр+ФФ) 
1. Динаміка приросту середньодобова 1,97 2,29 2,40 
 рослин, см в % до контролю - + 12,8 + 19,2 

2. Висота рослин, см загальна 90 88 91 
  V 4,9±0,4 5,0±0,5 6,5+0,6 
  технічна 81 80 83 
  V 7,1 ±0,6 7,6+0,6 5,9+0,5 

 

Згідно з даними таблиці 2 альтернативна система удобрення з 
внесенням Фолікеру не забезпечила істотної переваг в загальній висоті в 
порівнянні з контролем. Більш виражена перевага по урожайності 
соломи у варіантах з альтернативною системою удобрення в порівнянні 
з контролем - від 3 до 3,4 % та по виходу всього ідовгого волокна 
(відповідно 3,8-4,2 та 1,1-3,5 %), що може свідчити про високу 
ефективність позакореневого підживлення на початку фази «ялинка» та 
швидкого росту - періоду формування кількісних та якісних показників 
волокна. 

 



Таблиця 2 – Урожай соломи та волокна в залежності від різних систем 
удобрення (2009 р.) 

 

№ 
п/п 

Показники N30P6OK98 
(контроль) 

N30P60K98 
(Кр+Ф) 

N30P60K98 
(Кр+ФФ) 

1. 
Біологічний урожай 
соломи, ц/га 

фізичний 66,5 69,0 68,5 
в % до контролю - +3,4 +3,0 

НІР05 1,27 

2. 
Загальний вихід 
волокна, 

% 23,9 24,9 24,8 
в % до контролю - +4,2 +3,8 

 НІРоз 0,75 

3. 
Вихід довгого волокна % 20,4 20,6 21,2 

в % до контролю - +1,1 +3,5 
 НІР05 0,59 

 

Із усіх прийомів агротехніки вирощування льону-довгунця фактор 
мінерального живлення має найбільший вплив на ріст і розвиток. Це 
стосується не тільки показників висоти, товщини стебел, урожайності 
соломи та насіння, а і його внутрішньої структури, зокрема вмісту 
волокна та його фізико-механічних властивостей, придатності до 
обробки. Дані досліджень ілюструють високий загальний вихід волокна 
по всіх варіантах. Абсолютно вищий вміст довгого волокна забезпечено у 
варіанті з внесенням Кропкеру та дворазово Фолікеру (+ 3,5 % до 
контролю). 

На всіх варіантах встановлено досить середні показники по масі 
1000 насінин, проте виявили досить високі показники схожості (95 - 
96,2 %), що перевищує критерії стандарту ДСТУ 2240-93 для елітного 
насіння. Неістотний інтервал між енергію проростання та схожістю на 
всіх варіантах свідчить про високу посівну якість насіння льону-довгунця 
(таблиця 3). 

 

Таблиця 3 – Урожай та якість насіння льону-довгунця в залежності від 
системи удобрення (2009 рік) 

 

№ ' 
п/п 

Показники N30P60K98 
(контроль) 

N30P60K98(Кр
+Ф) 

N30P60K988 
(Кр+ФФ) 

1. 
Біологічний урожай 
насіння 

ц/га 5,9 5,3 6,5 
в % до контролю - - 10,2 + 10,2 

НІР05 0,28 

2. 
Енергія проростання % 97,5 95,0 95,0 

в % до контролю - -2,6 -2,6 

3. 
Схожість % 98 95,0 95,0 

в % до контролю - -3,1 -1,8 
 

Відомо, що в основі якісної оцінки лляного волокна лежить його 
прядивна здатність давати прядиво відповідної тоніни і розривного 
навантаження. Чим тонше прядиво може бути одержане із даного 



волокна, тим - вище його прядивна здатність, а отже і вища якість. 
Прядивна здатність волокна визначається рядом його фізико-механічних 
властивостей, головними з котрих є розривне навантаження, гнучкість і 
тоніна (таблиця 4). 

 

Таблиця 4 – Якість волокна льону-довгунця в залежності від системи 
удобрення (2009 рік)  

 

№ 
Показники 

N30P60K98 N30P60K98 N30P60K98 
п/п (контроль) (Кр+Ф) (Кр+ФФ) 
1. Розривне навантажен кгс 24,4 24,6 26,3 
 ня волокна в % до контролю - + 0,8 + 7,8 

2. Гнучкість волокна мм 60 60 59 
  в % до контролю - - ■1,7 

3. Метричний номер фізичний 192 172 186 
 волокна в % до контролю - - 10,4 - 13,1 

4. Відносне розривне кгс/текс 15,5 15,2 15,7 
 навантаження в % до контролю - - 1,9 + 0,1 

 

Вивчення фізико-механічних властивостей волокна, яке одержано 
на різних фонах мінерального живлення, свідчить, що показники 
гнучкості та лінійної щільності прядива не залежали від системи 
удобрення, проте відносне розривне навантаження (ВРН) волокна за 
альтернативної системи удобрення з дворазовим внесенням Фолікеру 
істотно (на 7,8 %) переважало контроль. Є тенденція до зменшення 
гнучкості, лінійної щільності та ВНР волокна у варіантах альтернативної 
системи удобрення з одноразовим застосуванням Фолікеру. 

Комплексний показник прядивної здатності чесаного волокна - ВРН 
прядива - однаковий по всім варіантам досліду. 

Висновки. Позакореневе підживлення льону-довгунцю 
комплексним добривом на хелатній основі Фолікером позитивно впливає 
на ріст, розвиток рослин, урожайність та якість льону-довгунця і є 
ефективним агропройомом в умовах центрального Полісся. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ВОЛОКНА И 
СЕМЯН ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

 
Семений А.Г. 

 
В статье освещены особенности формирования системы контроля за 

продукционными процессами роста и развития растений льна-долгунца путем 
применения комплексных удобрений на хелатной основе. 

 
 
INFLUENCE OF THE SISTEM OF FERTILIZATION ON YIELD AND QUALITY OF 

FIBER AND SEEDS OF FIBER FLAX 
 

Semeniy O.H. 
 
In the article features of formation of the monitoring system of production processes of 

growth and development of flax plants by application of complex fertilizing on helat basis are 
given. 
 


