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коливалася в межах від 13,6% (Матадор супер) до 20,3% (Антихрущ). Це пояснюється 
тим, що відносностійкий сорт Бородянська рожева генетично здатний сам по собі 
протистояти заселенню здорових бульб фітогельмінтами. 

Таблиця 1. 
Ураження бульб картоплі Ditylenchus destructor залежно від внесених інсектицидів 

(2011–2012 рр.) 

Препарат 

Дитиленхозних бульб, % 
Світанок київський  

(сприйнятливий) 
Бородянська рожева

(відносностійкий) 
% ± до *К.,% % ± до *К.,%

Контроль (без інсектицида) 73,4 - 5,9 - 
Антихрущ, к.с. 49,3 -32,8 4,7 -20,3
Матадор супер, з.п. 55,7 -24,1 5,1 -13,6

*Примітка: К – контроль. 

Проникнення фітогельмінтів у бульби картоплі супроводжується пригніченням 
розвитку рослин, що надалі негативно впливає на урожайність культури. У результаті 
досліджень встановлено, яким чином препарати впливали на цей показник. У 
контрольному варіанті урожайність сорту Світанок київський становила 19,4 т/га, а сорту 
Бородянська рожева – 24,5 т/га. 

Дещо більшу прибавку врожаю спостерігали при застосуванні Антихруща. Для сорту 
Світанок київський вона становила 1,7 т/га, а для сорту Бородянська рожева – 0,5 т/га. 

Висновки. Встановлено, що певною нематицидною дією володіють препарати як 
Антихрущ, так і Матадор супер. Застосування яких на сприйнятливому сорті Світанок 
київський забезпечило зменшення ураженості бульб картоплі дитиленхозом на 32,8 та 
24,1% відповідно. Проте, повного захисту картоплі від стеблової нематоди ці препарати не 
забезпечують. 

Приріст врожаю у результаті застосування препаратів на сприйнятливому сорті 
Світанок київський коливався від 0,5 т/га (Матадор супер) до 1,7 т/га (Антихрущ), а на 
відносно стійкому сорті Бородянська рожева 0,5 та 0,1 т/га відповідно. 
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Постановка проблеми. Відродження Поліського шовку і пошуки конкурентної 
спроможності вимагають проведення глибокого аналізу технології вирощування і 
первинної переробки льонопродукції. Серед окремих елементів такої технології 
особливої уваги заслуговують удобрення і обробіток ґрунту – як найбільш енергоємні. 
Покращення якості трести лляної дозволяє підвищити рентабельність цієї традиційної для 
Полісся України культури. 
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Аналіз останніх досліджень. Майже всі публікації стосовно впливу 
альтернативних добрив на урожай і технологічні показники якості льону-довгунця 
відносяться до 60-их років минулого сторіччя. Серед сучасних праць стосовно досліджень 
вказаної тематики слід виділити праці вчених ЖНАЕУ, в яких досить повно 
розглядається вплив способів основного обробітку ґрунту на врожай і якість культури 
[1,2]. Слід відмітити, що наукова інформація стосовно впливу сидератів на технологічну 
якість льонопродукції висвітлена не достатньо повно і потребує додаткових досліджень. 

Мета, об’єкт і методика досліджень. Наші дослідження були спрямовані на 
визначення впливу способів основного обробітку ґрунту та різних доз мінеральних добрив 
у поєднанні з добривами органічного походження (солома, сидерати) на технологічні 
показники якості льонопродукції. Об’єктом досліджень являлися процеси покращення 
якості льону за оптимізації окремих елементів технології його вирощування.  

Предмет досліджень – визначення показників якості трети та насіння льону-
довгунця. 

Визначення вказаних вище показників якості проводили за загальноприйнятою 
методикою, яка дає змогу їх деталізувати [3] при цьому дотримувались вимог чинних в 
Україні нормативних документів [4]. Визначення показників посівної придатності насіння 
проводили згідно методики [5]. Біохімічний аналіз проводили згідно методики [6]. 

Результати досліджень. Льонарям відомо, що врожай льонопродукції формується 
двічі – перший раз при вирощуванні стеблостою льону-довгунця і другий при 
виготовленні трести з отриманого врожаю льоносоломи. Результати визначення номера 
трести лляної наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Номер трести льону-довгунця залежно від удобрення і обробітку ґрунту, 

 середнє за 2010-2012 рр. 
 

Варіант Показники якості 

обробітку 
ґрунту 

удобрення 

вміст волокна, % 
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Оранка 

Контроль 26,9 40,7 25 ІІІ 0,57 76,8 124 1,25 
Солома+N10/т 29,5 41,2 25 ІІІ 0,56 77,3 129 1,25 
N30P60K90 31,6 43,5 27 ІІІ 0,58 79,3 139 1,75 
Солома+ N10/т+зелена 
маса+N15P30K45 

32,2 44,1 27 ІІІ 0,58 81,5 140 1,75 

Диску-
вання 

Контроль 26,1 40,1 24 ІІІ 0,53 77,4 119 1,25 
Солома+N10/т 28,1 41,8 25 ІІІ 0,55 78,8 123 1,50 
N30P60K90 31,7 44,5 28 ІІІ 0,57 81,9 138 1,75 
Солома+ N10/т+зелена 
маса+N15P30K45 

32,1 43,6 27 ІІІ 0,58 81,7 137 1,75 

 
Як видно з даних таблиці максимальна якість трести була встановлена у варіанті 

удобрення з використанням мінеральних добрив, побічної продукції та сидератів. Це 
пояснюється збільшенням у цих варіантах вмісту волокна, підвищенням показників 
довжини та міцності за рахунок оптимізації мінерального живлення. Незалежно від 
обробітку ґрунту використання повної дози мінерального удобрення та половинної дози і 
внесенням побічної продукції і сидератів забезпечили максимальний номер трести лляної, 
який становив 1,75. Менш ефективним по впливу на якість трести виявився варіант 
досліду з використанням лише пожнивних решток де номер становив 1,25. 

Як видно з даних таблиці 2 використання добрив позитивно вплинуло на якісні 
показники урожаю насіння льону-довгунця. Встановлено покращення посівних і 
технологічних показників якості насіння льону-довгунця встановлені у варіанті досліду з 
мінеральним удобренням та при використанні побічної продукції, сидератів. 
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Таблиця 2. 
Посівні і технологічні показники якості льону-довгунця залежно від удобрення і 

обробітку ґрунту, середнє за 2010-2012 рр. 

Варіант Показники якості 
Обробітку 
ґрунту 

удобрення маса 1000 насінин, г вихід олії, % йодне число

Оранка 

Контроль 4,1 27 1,85
Солома+N10/т 4,3 31 1,85
N30P60K90 4,6 34 1,70
Солома+ N10/т+зелена 
маса+N15P30K45 

4,6 34 1,73

Дискування 

Контроль 4,1 28 1,85
Солома+N10/т 4,3 31 1,85
N30P60K90 4,5 34 1,70
Солома+ N10/т+зелена 
маса+N15P30K45 

4,6 34 1,73

Покращення посівних і технологічних показників якості насіння на нашу думку 
можна пояснити за рахунок оптимізації азотного живлення у тих варіантах досліду, де 
окрім мінеральних добрив використовувались пожнивні рештки та сидерати. 

Висновки. Безполицевий, поверхневий обробіток не погіршує показники якості 
льонопродукції (трести та насіння), проте загортання нетоварної продукції попередника, 
використання сидерату та половинної дози мінеральних добрив N15P30K45 сприяє 
підвищенню якості льонопродукції. 
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