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Льонарство має виняткове значення для 
розвитку економіки господарств різної форми 
власності поліської зони України. У минулому, 
займаючи не більше 10% посівних площ, воно 
забезпечувало більше половини всіх грошових 
надходжень від реалізації продукції рослинниц
тва, які були основою соціально-економічного 
розвитку села [4]. 

За останні 15 років льонарство зазнало іс
тотного спаду. З високорентабельної галузі во
но перетворилось на збиткову. З 1991 р. посівні 
площі скоротились майже в 12, валове вироб
ництво волокна — 14 разів. Станом на 2007 р. 
його виробництво коливалося у межах 3 тис. т. 

Одним із шляхів відродження продуктивності 
льонарства, особливо на слабозабезпечених 
елементами живлення дерново-підзолистих 
ґрунтах Полісся з неглибоким орним шаром та 
підвищеною кислотністю, є створення опти
мальних умов живлення за допомогою різних 
форм і видів мінеральних добрив, регуляторів 
та стимуляторів росту рослин. 

Регулятори росту рослин — це природні або 
синтетичні сполуки, які використовують для 
обробки рослин з метою керування процесом 
росту і розвитку, поліпшення якості продукції зі 
збільшенням урожайності та своєчасної, без 
утрат переробки врожаю. Використання регуля
торів росту спричиняє зміни в обміні речовин, 
аналогічні до тих, що виникають під впливом 
абіотичних факторів: тривалості дня, гідротер
мічного коефіцієнта, припливу ФАР тощо [6]. 
Прирости врожаю істотно збільшуються при 
застосуванні регуляторів росту одночасно з 
протруюванням насіння або фітосанітарною 
обробкою посівів [5]. 

Комплексний препарат біологічного поход
ження альбіт розроблено в Інституті біохімії і 
фізіології мікроорганізмів ім. Г.К. Скрябіна РАН 
разом з ВАТ «Научно-производственная фир
ма «Альбит» у межах програми Уряду Російсь
кої Федерації [2]. Альбіт містить природний 
мікробний полімер — полігідрооксимасляну 
кислоту з ґрунтових бактерій Baccillus megate-
rium та Pseudomonas aureofaciens, стимулято
ри росту, індуктори імунітету, терпінові кисло
ти, збалансований стартовий набір макро- і 

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ 
АЛЬБІТ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ 

Встановлено ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ передпосівної 
обробки насіння та позакореневого підживлення 
льону-довгунця стимулятором росту альбіт на 
ріст, розвиток та врожайність соломи й насіння. 

мікроелементів. Діючі речовини та їх концент
рація у препараті: полі-бета-гідрооксимасляна 
кислота — 6,2 мг/кг, магній сірчанокислий — 
29,8 г/кг, калій фосфорнокислий двозамінний — 
91,1, карбамід— 181,5 г/кг [2]. 

Методика д о с л і д ж е н ь . Польові досліджен
ня з визначення впливу регулятора росту аль
біт на продуктивність льону-довгунця проводи
ли в 2005—2007 pp. у дослідному господарстві 
«Грозинське» Інституту сільського господар
ства Полісся УААН за методикою ВНДІЛ [3]. 
Морфологічні й технологічні аналізи зразків 
соломи, трести та волокна льону-довгунця виз
начали в лабораторіях Державного агроеколо
гічного університету та Інституту сільського гос
подарства Полісся УААН. Статистичну оброб
ку даних здійснювали за відомою методикою 
[1]. Досліди проводили на дерново-середньо-
підзолистому супіщаному ґрунті. Агрохімічна 
характеристика орного шару ґрунту 18—20 см: 
уміст гумусу (за Тюриним) — 1,1—1,4%; р Н с о л . 
-— 4,7—4,9; Нг — 2,2—2,5 мг-екв./100 г ґрунту; 
рухомого фосфору (за Кірсановим) — 7— 
8 мг/100 г ґрунту; обмінного калію (за Масло-
вою) — 8—10 мг/100 г ґрунту; сума поглинутих 
основ — 2,55 мг-екв./100 г ґрунту. У дослідах 
вивчали вплив регулятора росту альбіт на ріст 
і розвиток льону-довгунця за передпосівної об
робки насіння різними нормами (50, 60, 70 мл/т 
насіння + 7 л води) та позакореневого піджив
лення у фазі «ялинка» дозою 40 мл/га. 

Схема досліджень: контроль; ГФ — гербіцид-
но-фунгіцидний фон; ОНА — 50, 60, 70 мл/т (об
робка насіння перед сівбою стимулятором аль
біт); ОНА — 50 мл/т + В40 — обробка насіння 
перед сівбою + позакореневе підживлення — 
40 мл/га; ОНА — 60 мл/т + В40 — обробка на
сіння перед сівбою + позакореневе підживлен
ня — 40 мл/га; ОНА — 70 мл/т + В40 — оброб
ка насіння перед сівбою + позакореневе під
живлення — 40 мл/га; ГФ + ОНА — 50 мл/т + 
+ В40 — гербіцидно-фунгіцидний фон + оброб
ка насіння (50 мл/т) + позакореневе підживлен
ня (40 мл/га); ГФ + ОНА — 60 мл/т + В40 — гер
біцидно-фунгіцидний фон + обробка насіння 
(60 мл/т) + позакореневе підживлення (40 мл/га); 
ГФ + ОНА — 70 мл/т + В40 — гербіцидно-фун-



ВПЛИВ стимулятора росту альбіт на формування фотосинтетичного апарату льону-довгунця 
(середнє за 2005—2007 pp.) 

Варіант 

Контроль 

ГФ (фон) 

ОНА — 5 0 

ОНА — 6 0 

ОНА — 7 0 

ОНА —50+В40 

ОНА —60+В40 

ОНА —70+В40 

ГФ+ОНА — 50+В40 

ГФ+ОНА — 60+В40 

ГФ+ОНА — 70+В40 

Кількість 
листків, 

шт./рослина 

51,1 

54,8 

49,2 

52,9 

51,0 

52,1 

50,4 

51,8 

55,1 

56,2 

55,2 

Фотосинтетичний апарат 

Листкова поверхня, см2 

листка 

0,31 

0,38 

0,31 

0,35 

0,33 

0,39 

0,39 

0,38 

0,42 

0,44 

0,42 

стебла 

16,1 

20,8 

15,7 

18,8 

17,2 

20,3 

19,8 

19,8 

23,2 

24,9 

23,5 

Індекс 
листкової 
поверхні 

2,6 

3,5 

2,6 

3,1 

2,9 

3,4 

3,5 

3,4 

4,1 

4,5 

4,2 

Фч. п., г/м2 

добу 

5,5 

6,4 

5,9 

5,9 

5,8 

6,4 

6,9 

6,6 

7,9 

8,1 

7,8 

Урожайн 

соломи 

32,7 

37,9 

33,6 

34,5 

35,2 

38,8 

39,9 

42,5 

44,8 

49,0 

49,2 

сть, ц/га 

насіння 

3,3 

3,8 

3,5 

3,7 

3,7 

3,9 

4,1 

4,2 

4,6 

5,1 

5,4 

гіцидний фон + обробка насіння (70 мл/т) + по
закореневе підживлення (40 мл/га). 

Результати досліджень. Важливим антро
погенним фактором оптимізації умов життє
здатності сільськогосподарських культур та під
вищення їхньої продуктивності є регулювання 
мінерального живлення. 

Мета досліджень — вивчити вплив комп
лексного препарату біологічного походження 
альбіт, збалансованого за стартовим складом 
макро- і мікроелементів, на формування фото
синтетичного апарату (таблиця). 

Загальна фітомаса абсолютно сухої речови
ни формується за рахунок фотосинтетичного 
потенціалу. За даними таблиці, загальна кіль
кість листків у контрольному варіанті становить 
51,1 шт., на гербіцидно-фунгіцидному фоні їхня 
кількість збільшується на 3,7 шт., що сприяє 
підвищеному використанню фотосинтетичної 
активної радіації. Передпосівна обробка на
сіння стимулятором росту альбіт у дозі 60 мл/т 
насіння позитивно впливає на формування 
листкової маси. Внесення бакової суміші в 
складі гербіцидів, фунгіцидів та стимулятора 
росту альбіт сприяє інтенсивному формуванню 
листкової поверхні за рахунок впливу біологіч
них факторів препарату та живлення рослин 
макро- і мікроелементами. 

На чистих від бур'янів, не уражених хворо
бами рослинах льону-довгунця, кількість лист
ків на стеблах збільшується на 4—5,1 шт. по
рівняно з контрольним варіантом та 0,3—1,4 шт. 
— гербіцидно-фунгіцидним фоном. Така сама 
тенденція спостерігається і щодо формування 
площі листкової поверхні одного листка і за
гальної площі листкової поверхні, тому індекс 
листкової поверхні у варіантах із застосуванням 
бакових сумішей найбільший і становить 4,1 — 
4,2, що на 1,5—1,9 більше, ніж у контрольно
му варіанті, та 0,6—1 порівняно з гербіцидно-
фунгіцидним фоном. 

За результатами досліджень чиста продук
тивність фотосинтезу у варіантах з передпосів
ним обробітком насіння стимулятором росту 
альбіт дозою 60 мл/т насіння з наступним по
закореневим підживленням у фазі «ялинка» 
дозою 40 мл/га у баковій суміші з гербіцидами 
та фунгіцидами становить 8,1 г/м2 за добу, що 
на 2,6 г/м2 більше, ніж у контрольному варіанті, 
та 1,7 г/м2 порівняно з гербіцидно-фунгіцидним 
фоном. 

Отже, стимулятор росту, який містить при
родний мікробний полімер та збалансовану 
кількість макро- і мікроелементів, впливає на 
формування високого фотосинтетичного потен
ціалу посіву льону-довгунця і забезпечує висо-
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кий добовий приріст повітряно-сухої органічної 
маси, що сприяє достовірному приросту вро
жаю продукції льону-довгунця. 

Передпосівна обробка насіння і позакорене-

Передпосівна обробка насіння льону-довгун
ця стимулятором росту альбіт у дозі 50—70 
мл/т достовірно підвищила врожайність соло
ми на 2,7—7,6%, насіння — 6,1—12,1%, по
єднані передпосівна обробка насіння та по
закореневе підживлення забезпечують при-
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ве підживлення стимулятором росту на гер-
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