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2. Вплив гербіцидів на забур’яненість посівів сої
(у середньому за 2006-2008 рр.)

Варіанти досліду

Норми 
витрати

препарату, 
кг, л/га

Загибель бур’янів, 
%

Зниження маси до 
контролю, % 

всього амброзії всього амброзії 

Контроль 1 
(без гербіцидів і ручних
прополювань)

- 0 0 0 0

Контроль 2 (ручні 
прополювання) - 0 0 0 0

Базагран, 48 % в.р. 2,5 40 84 41 86
Півот, 10 % в.р.к. 0,8 83 81 87 86
Хармоні, 75 % в.г. 8 г/га 40 84 42 86
Півот, 10 % в.р.к. + 
Базагран, 48 % в.р. 0,3+2,0 63 85 66 89

Півот, 10 % в.р.к. + 
Базагран, 48 % в.р. 0,5+1,5 72 85 76 88

Півот, 10 % в.р.к. + Фюзілад
форте, 15 % к.е. 0,5+1,0 78 77 81 82

Півот, 10 % в.р.к. + Фюзілад
форте, 15 % к.е. 0,5+1,5 83 76 88 82

Хармоні, 75 % в.г. + 
Базагран, 48 % в.р. 6 г/га +1,5 41 86 44 91

Хармоні, 75 % в.г. + Тарга
супер, 5 % к.е. 6 г/га +1,0 76 77 81 82

Хармоні, 75 % в.г. + Тарга
супер, 5 % к.е. 6 г/га +1,5 84 85 89 82

Фабіан, 60 % в.г. 0,1 82 82 85 90
Фабіан, 60 % в.г. + 
Базагран, 48 % в.р. 0,07+1,0 81 86 81 81

Фабіан, 60 % в.г. + Тарга
супер, 5 % к.е. 0,07+1,5 81 80 87 82

Гербіциди та їхні композиції виявили високу селективність до сої. 
Разом з тим, обумовлюючи значне зменшення рівня забур’яненості, вони
створювали сприятливі умови для росту та розвитку сої, що сприяло 
суттєвому збільшенню урожайності культури порівняно із забур’яненим 
контролем (табл. 3).
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Льон олійний є сировиною для виробництва технічної олії. Насіння 
його містить 49 % жиру, який швидко висихає (йодне число 175–
195), утворюючи тонку гладеньку блискучу плівку. Доброякісну олію 
використовують у деяких галузях промисловості: лакофарбовій – для 
виготовлення натуральної оліфи, лаків, емалей, різних фарб для підводних 
робіт; електротехнічній, автомобільній, суднобудівній та ін., а також у 
миловарінні, медицині. Широко використовують макуху льону олійного, 
яка містить 33,5 % білка та близько 9 % жиру і за кормовими якостями 
переважає макуху інших рослин для годівлі тварин.

У стеблах льону міститься 10–15 % волокна, придатного для 
виробництва грубих тканин і шпагату. Солома, яка містить до 50 % 
целюлози, слугує сировиною для виробництва цигаркового паперу, 
картону. З відходів (костриці) виготовляють будівельні плити [2]. 

Нині серед зарубіжних країн найбільші площі льону олійного в 
США, Індії, Канаді, Аргентині. Загальна світова площа його становить 
близько 6 млн. га. Середня світова врожайність насіння льону 5–6 ц/га. В 
Україні льон олійний вирощують у степовій і лісостеповій зонах.

В умовах Полісся, де завдяки випаданню достатньої кількості 
опадів для перетворення соломи у тресту, безпосередньо на площах його 
вирощування і наявності льонопереробних заводів олійний льон може 
стати багатим джерелом як для виробництва насіння, так і короткого 
льоноволокна.

Аналіз останніх досліджень.
Одним з основних факторів зовнішнього середовища, що впливають 

на ріст і розвиток рослин є використання мінеральних добрив.
Шпаар Д., Гинапп Х., Щербаков В. [8] вважають, що оптимальною 

дозою мінеральних добрив є 60–90 кг/га P2O5 і 90–120 кг/га K2O. 
Для визначення кількості азотних добрив необхідно визначити вміст 
мінерального азоту в шарі ґрунту 0–60 см безпосередньо перед посівом. 
Крім цього необхідно врахувати очікувану густоту стояння шляхом 
контролю витрат посівного матеріалу і кількості пророслого насіння. 
Якщо результати такого аналізу показують, що оптимальна для даної 
місцевості густота стояння не перевищується, а вміст азоту достатній для 
даного типу ґрунту, можна внести до 80 кг/га азоту.

Згідно даних Г. С. Кияка [3] льон необхідно висівати в нормах від 40 
до 60 кг/га. У посушливих районах норму висіву необхідно зменшувати 
до 30–40 кг/га. На насінних ділянках при широкорядному способі сівби 
норма висіву повинна становити 25 кг/га. При використанні льону на 
волокно і насіння норму висіву необхідно збільшувати на 10–15 кг/га.
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1. Шкідливість амброзії полинолистої у посівах сої                    
(у середньому за 2006-2008 рр.)

Чисельність 
амброзії, 
шт./м2

Сира маса 
бур'янів, г/м2

Густота сої, 
тис. шт./га

Урожайність 
насіння сої, 

т/га

Зменшення 
урожайності, % 
до контролю

0 0 591,7 1,85 0
2 590 592,7 1,57 15,2
5 1420 592,0 1,44 22,3

10 2705 591,9 1,30 29,8
15 3815 591,0 1,14 38,4
20 4561 591,9 1,02 44,9
30 5593 591,5 0,88 52,5
40 6255 592,0 0,68 63,3

НІР 05 т/га 0,26

За умов змішаного типу забур’яненості, де домінували однорічні 
злакові бур’яни, гербіцидна активність базаграну (2,5 л/га) та хармоні 
(8 г/га) або їх сумішок виявилась низькою. Зменшення загального рівня 
забур’яненості у цих варіантах складало 40-41 %. Ці препарати не діяли 
на однорічні злакові види, а контролювали лише однорічні дводольні 
бур’яни, де рослини амброзії полинолистої знищувалися на 83-84 %. 
Значно ширшим спектром дії наділений півот (0,8 л/га), але широке його 
використання обмежене через можливість негативного впливу на наступні 
культури в ланці сівозміни. 

Суттєве розширення спектру дії досягалося при застосуванні 
сумішей півоту (0,5 л/га) з фюзіладом форте (1,5 л/га); хармоні (6 г/га) 
з таргою супер (1,5 л/га); фабіану (0,07 кг/га) з базаграном (1,0 л/га) або 
фабіану (0,07 кг/га) з таргою супер (1,5 л/га). При цьому загибель бур’янів 
усіх видів складала 82-84 %, а норми витрати окремих компонентів 
зменшувались на 25-38 %. Амброзія полинолиста виявилася чутливою 
як до окремих гербіцидів, так і до їх сумішей. Важливим показником 
гербіцидної дії препаратів є їх вплив на зменшення сирої маси бур’янів. 
У кращих варіантах загальна маса бур’янів зменшувалась на 81-87 %, а 
амброзії – на 81-90 % (табл. 2). 
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середньому за три роки їх частка у загальній структурі становила 66 %, а 
за умов достатнього зволоження ґрунту (2008 р.) їх поширення досягало 
82 %. Загальна чисельність бур'янів усіх видів знаходилась в межах 104-
168 шт./м2. 

Серед однорічних дводольних бур'янів домінуюче місце займали 
такі види: щириця звичайна (Amaranthus retrofl exus L.) – 11 %, лобода 
біла (Chenopodium album L.) – 9 %, амброзія полинолиста (Ambrosia 
artemisifolia L.) – 5 %, гірчак розлогий (Poligonum persicaria L.) – 4 % та 
гречка татарська (Fagopirum tataricum L.) – 3 %. Інші види: паслін чорний 
(Solanum nigrum L.), гірчиця польова (Sinapsis arvensis L.), редька дика 
(Raphanus raphanistrum L.), дурман звичайний (Datura stramonium L.), 
чорнощир звичайний (Cyclachaena xanthifolia L.), горошок мишачий (Vicia 
cracca L.), нетреба звичайна (Xantium strumarium L.) та інші зустрічалися 
спорадично. 

Багаторічні види – будяк польовий (Cirsium arvense L.) та березка 
польова (Convolvulus sepium L.) у загальній структурі займали 0,7-0,9 %. 

Результати досліджень. Обліки урожайності сої свідчать про 
високу шкідливу дію амброзії. Навіть за наявності двох її рослин 
на 1 м2 урожайність насіння сої знижувалась на 15,2 % порівняно з 
контролем без бур'янів (табл.1). Збільшення її рясності супроводжувалося 
більш суттєвими втратами врожаю. Так на 22,3-29,8 % зменшувалась 
урожайність сої за наявності 5-10 шт/м2 цього бур'яну. Максимальне 
зниження урожайності складало 52,5-63,3 % за чисельності амброзії 30-40 
шт/м2. Маючи високу конкурентну здатність, амброзія поглинає із ґрунту 
значну кількість поживних речовин. Встановлено, що загальний обсяг 
поглинання елементів мінерального живлення амброзією складає 357 кг/
га тоді як соя виносить близько 303 кг поживних речовин. Такі бур'яни як 
лобода біла, мишій сизий поглинають відповідно 279 та 79 кг елементів 
мінерального живлення. 

Низька конкурентна здатність сої щодо амброзії і до інших видів 
бур'янів обумовлює необхідність використання гербіцидів. З цією метою 
у польових дослідах вивчали гербіцидну активність базаграну, 48 % в.р., 
півоту, 10 % в.р.к., фабіану, 60 % в.г., хармоні, 75 % ваг. та їхніх сумішей. 
Гербіциди застосовували в фазі 2–3-х трійчастих листків сої. 
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Зінченко О. І., Лихочвор В. В. [2,4] рекомендують під льон олійний 
вносити азоту 45–60, фосфору 45–60 та калію 45–60 кілограм діючої 
речовини на гектар.

Масляний О. [6] для умов  Миколаївської області рекомендує вносити 
під льон з осені N45Р60К30. Під час сівби на його думку слід обов’язково 
вносити 50 кг/га нітроамофоски, що дає змогу рослинам краще розвиватись 
у початкові періоди росту, коли в ґрунті ще достатньо вологи. 

Однією з біологічних особливостей льону олійного є слабка 
залежність урожаю культури від норми висіву.

Живетін В. В, Гінзбург Л. Н. [1] рекомендують висівати льон 
вузькорядним і звичайним рядковим способами, з нормою висіву насіння 
50–60 кг/га і глибиною заробки насіння 3–7 см. 

Лихочвор В. В. [4] стверджує, що норму висіву необхідно 
встановлювати з розрахунку 5–7 млн. схожих насінин на 1 га, або 50–70 
кг/га при рядковому способі сівби. Для широкорядного способу сівби 
норма висіву повинна становити 3.5–4.0 млн. га, або 35–40 кг/га. 

Richard J. Soffe [9] в умовах Великобританії вважає оптимальною 
густотою – 400–500 рослин/м2, зниження густоти призводить до 
збільшення забур’янення посівів і нерівномірного достигання коробочок. 
Більш висока густота стояння призводить до вилягання рослин, зменшення 
врожаю насіння та зменшення стійкості до хвороб. 

Як видно з аналізу літературних джерел думки відносно густоти 
стояння рослин льону олійного досить суперечливі. Це й викликало 
необхідність встановлення оптимальних значень цих показників для 
різних сортів льону олійного, що вирощують в умовах Полісся України.

Об’єкти та методика досліджень. Метою досліджень є вивчення 
закономірностей формування урожаю олійного льону залежно від 
норм добрив і норм висіву насіння, а також розробка технології його 
вирощування в умовах Полісся України для отримання високого урожаю 
волокна і насіння.

Дослідження проводили на дослідному полі Житомирського 
національного агроекологічного університету (навчальне господарство 
«Україна» Черняхівського району) та в науковій лабораторії кафедри 
рослинництва. Польові досліди закладали на світло-сірих ґрунтах, які 
мають легкий механічний склад, добру водопроникність і добру аерацію.

Вміст поживних речовин в орному шарі складає: рухомого 
фосфору (за Кірсановим) – 11,4, обмінного калію (за Кірсановим) – 9,0, 
лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 7,6 мг на 100 г ґрунту.

Для досліджень використовували сорт олійного льону Орфей, який 
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виведений Інститутом олійних культур УААН (м. Запоріжжя) і уведений 
до реєстру сортів України.

Схема досліду включала три норми мінеральних добрив: повну 
(N34P80K90), половину та полуторну. На фоні цих добрив вивчали три норми 
висіву насіння 5,0; 7,5 та 10,0 млн. схожих насінин на гектар. Мінеральні 
добрива (34,4%-ву аміачну селітру; 18,7%-вий гранульований простий 
суперфосфат і 28%-ву калімагнезію) вносили навесні під передпосівну 
культивацію. Сіяли льон 20–25 квітня сівалкою СЗЛ – 3,6 на глибину 3–4 см.

Облікова площа ділянки –25 м2. Розміщення ділянок систематизоване, 
повторність 4-разова. Облік урожаю здійснювали поділяночно після 
достигання в снопах. Статистичну обробку даних проводили на ЕОМ за 
методикою дисперсійного аналізу (за Б. О. Доспєховим, 1985) [7].

Результати досліджень. Зовнішні ознаки стебел льону, які 
характеризують якість волокна, змінюються під впливом різних 
агротехнічних прийомів вирощування і умов живлення рослин. Особливо 
впливають на довжину стебел погодні умови росту льону. За сприятливих 
метеорологічних умов у період росту льону, товщина стебел по всій 
довжині буває майже однаковою, наближаючись до циліндричної, що є 
найбільш бажаним. Нестача вологи призводить до передчасного цвітіння 
льону, внаслідок чого стебла виростають короткими. 

Для нормального розвитку льон потребує достатню кількість 
поживних речовин. Надлишок чи нестача того чи іншого елементу 
живлення негативно впливає на формування стебел льону, а в кінцевому 
результаті на врожай волокна і насіння. Керуючись вимогами льону до 
умов вирощування та дотримуючись технології можна отримувати високі 
врожаї волокна і кондиційного насіння.

Вивчення динаміки росту льону сорту Орфей показало, що загущення 
посівів за рахунок збільшення норми висіву насіння на одиницю площі 
прискорює ростові процеси, внаслідок чого рослини мають більшу 
висоту. Особливо посилюються ростові процеси у льону в разі внесення 
мінеральних добрив і найвищими вони є при внесенні полуторної норми 
добрив (N52P120K135). При висіві всіх досліджуваних норм висіву насіння 
висота рослин уже в фазі „ялинка” з внесенням мінеральних добрив 
підвищилась більше як на 1 см. 

Найбільш активний ріст рослин відмічений від фази ”ялинка” 
до бутонізації, де приріст перевищував 10–16 см залежно від густоти 
стеблостою. Ріст рослин в наступні міжфазні періоди був практично 
рівномірним і складав по кожному з них залежно від густоти посіву 
від 8,3–9,4 см на фоні без добрив до 8,3–9,8 см за умов різного рівня 
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році разом із насінням конюшини та жита озимого була завезена в Європу. 
На території України амброзія була виявлена в 1925 році на околицях 
Києва у посівах суданської трави, а протягом 1931-1941 рр. поширилась 
в Донецькій та Дніпропетровській областях. Протягом наступних років 
інтенсивність її експансії посилювалась [3]. 

Для припинення експансії амброзії полинолистої необхідно більш 
ґрунтовно з'ясувати біологічні особливості її розвитку в агроценозах 
польових культур, встановити ареал поширення. На підставі цього 
розробити для кожної культури економічно доцільні інтегровані системи 
захисту рослин від цього бур'яну. Тому метою наших досліджень було 
вивчити шкідливість амброзії в посівах сої та підібрати асортимент нових 
гербіцидів для її знищення. 

Методи та умови проведення досліджень. Дослідження проводили 
протягом 2006-2008 років у лабораторії землеробства і захисту рослин 
Інституту кормів УААН та базовому господарстві «Колос» Піщанського 
району Вінницької області за загальноприйнятими методиками [4]. 

Сою сорт «Романтика» висівали широкорядним способом з 
міжряддям 45 см. Попередник – пшениця озима. Площа облікової ділянки 
в модельному досліді по вивченню шкідливості бур'янів 3,6 м2, а в дослідах 
з внесенням гербіцидів – 27,0 м2. У модельному досліді одночасно висівали 
насіння бур'яну і культури. Після появи сходів амброзії вручну формували 
запланований рівень забур’яненості, а інші види бур'янів видаляли. 
Створений штучний агрофітоценоз підтримували протягом вегетаційного 
періоду.

В іншому польовому досліді внесення гербіцидів проводили ранцевим 
обприскувачем «Матабі», норма витрати робочої рідини 250 л/га. 

Гідротермічні умови впродовж вегетаційного періоду сої були 
різними та характеризувалися певними особливостями. Так, у 2006 
році середньодобова температура повітря становила 16,5 ºС, а кількість 
атмосферних опадів 362 мм. У 2007 році середньодобова температура 
повітря складала 18,5 ºС, кількість атмосферних опадів – 302 мм. За 
період квітень-вересень 2008 року середньодобова температура становила        
16,9 ºС, а кількість опадів 578 мм. Тоді як середня багаторічна температура 
повітря відповідно складала 15,3 ºС, а середня багаторічна норма опадів 
– 379 мм. 

В усі роки досліджень в агроценозах сої формувався змішаний 
тип забур'янення, де домінуючими були мало річні види бур'янів. 
Серед загального видового складу переважали однорічні злаки: мишій 
сизий (Setaria glauca L.) та куряче просо (Echinochloa cruss-galli L.). У 
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Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisifolia L.) є одним із 
небезпечних карантинних бур'янів, обсяги поширення якої в Україні
збільшилися у 3,5 разу порівняно з 1996 роком. Зараз вона засмічує 1934 
тис. га необроблюваних земель у Криму та 19-ти степових і лісостепових 
областях країни. У Вінницькій області амброзія полинолиста поширена у 
9-ти районах і засмічує 1627,9 га ріллі. З кожним роком ареал її експансії
в Україні збільшується. 

Амброзія полинолиста – це однорічний двосім’ядольний бур’ян з 
родини айстрових. Розвиваючи велику надземну масу, яка сягає висоти
2,0-2,5 м та потужну кореневу систему, що проникає в ґрунт на глибину
до 4 м, амброзія виносить з нього значну кількість поживних речовин та 
вологи. Внаслідок чого урожайність польових культур суцільного посіву
знижується на 25-40 %, а просапних на 40-66 % і більше. При цьому також
погіршується якість продукції. Зменшується вміст білка в зерні пшениці, 
олії в насінні соняшнику. Через наявність у зеленій масі гірких речовин та 
ефірних масел, при відгодівлі великої рогатої худоби, молоко та молочні 
продукти набуваютьнеприємногозапаху і відповідно стаютьнепридатними
для споживання. Крім того, під час масового цвітіння амброзія виділяє в 
повітря багато пилку, який потрапивши в органи дихання людей викликає
алергічну хворобу під назвою «осіння пропасниця» [1, 2]. 

Батьківщиною амброзії полинолистої є Північна Америка. У 1873 

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64. 117

мінерального живлення.

Вплив норм висіву та мінеральних добрив на загальну і 
технічну висоту стебел льону олійного сорту Орфей, см (у 

середньому за 2007–2008 рр.)

Норма добрив

Фази росту і розвитку

”ялинка ” бутонізації цвітіння достигання

загальна загальна загальна загальна технічна

Норма висіву насіння 5,0 млн. шт./га

без добрив
(контроль) 11,5 22,0 31,0 39,6 24,1

N17P40K45 11,9 24,4 33,4 42,2 25,4

N34P80K90 12,4 25,9 35,7 44,9 26,3

N52P120K135 12,8 28,4 38,2 47,5 27,4

Норма висіву насіння 7,5 млн. шт./га

без добрив
(контроль) 11,7 22,6 31,6 41,0 24,4

N17P40K45 12,1 26,0 34,3 43,0 27,0

N34P80K90 12,4 27,4 36,2 45,9 27,8

N52P120K135 12,8 29,1 37,8 46,9 29,0

Норма висіву насіння 10,0 млн. шт./га

без добрив
(контроль) 11,7 22,9 32,1 40,4 24,1

N17P40K45 11,9 26,0 34,4 42,7 26,7

N34P80K90 12,5 27,7 36,9 45,3 27,2

N52P120K135 12,9 28,6 38,1 46,4 28,8

Технічна висота рослин льону олійного сорту Орфей була в повній 
залежності від загальної – більша загальна висота – більша в цілому 
і технічна висота. Ця пряма залежність мотивує розробку заходів, що 
сприяють одержанню льонопродукції кращої якості і ефективності. 

Аналіз формування технічної довжини стебел досліджуваного 
сорту олійного льону показав, що відносна технічна довжина стебел по 
відношенню до загальної складала 57,7–62,5 %. 

Якість волокна льону олійного, так як і волокна льону-довгунця, 
залежить від багатьох причин: сорту, кондиційності насіння, ґрунту, 
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способів його обробітку та удобрення, густоти посіву, догляду за льоном 
під час його росту і розвитку, фази стиглості і способів збирання, способу 
обмолоту насіння і первинної обробки.

У посівах при висіві на гектар 5,0 млн. штук на фоні без внесення 
мінеральних добрив (контроль) вміст волокна в рослинах становив 11,5 %. 
При половинній та повній нормі внесених мінеральних добрив (N17P40K45 і 
N34P80K90) приріст вмісту волокна в цілому в рослинах становив 0,3–0,5 %. 
Порівняно з контролем внесення мінеральних добрив в нормі N52P120K135 
обумовило зниження загального вмісту волокна в рослинах на 0,2 %.
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Рис. 1. Вплив норм висіву насіння та мінеральних добрив на 
загальний вихід волокна рослин льону олійного сорту Орфей, 

% (у середньому за 2007-2008 рр.)

*Примітка. Норма добрив: 1 – без добрив (контроль); 2 – N17P40K45; 
3 – N34P80K90; 4 – N52P120K135.

У посівах де нормою висіву насіння було 7,5 млн. насіння на гектар на 
фоні без внесення добрив вміст волокна в рослинах льону становив 11,6 %. 
При внесенні половинної та повної норми мінеральних добрив (N17P40K45 
і N34P80K90) вміст волокна підвищився на 0,6–0,8 %. З підвищенням норми 
мінеральних добрив до N52P120K135 спостерігалось зниження загального 
вмісту волокна. 

Підвищення норми висіву насіння до 10,0 млн. насінин на гектар на 
варіантах без добрив сприяло формуванню в рослинах льону підвищеного 
вмісту волокна до 12,6 %. Внесення мінеральних добрив у нормах 
N17P40K45 і N34P80K90 покращувало процеси формування волокна в рослинах 
льону внаслідок чого його загальна кількість підвищилась на 0,5–1,1 %. 
Порівняно з контролем внесення мінеральних добрив у нормі N52P120K135 
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обумовило зниження загального вмісту волокна в рослинах на 0,2 %.
Висновки. В умовах Полісся України за допомогою регулювання 

норм внесення мінеральних добрив та оптимальних норм висіву насіння 
можна суттєво впливати на ростові процеси та формування врожаю льону 
олійного.

Найвища як загальна, так і технічна висота рослин льону формується 
при внесенні полуторної норми добрив N52P120K135 на всіх досліджуваних 
нормах висіву насіння. 

Найвищий вміст волокна в стеблах формується у варіанті з внесенням 
повної норми мінеральних добрив N34P80K90 на всіх досліджуваних нормах 
висіву насіння. 

Перспективи подальших досліджень. Планується вивчення впливу 
різних систем удобрення, попередника та обробітку ґрунту на врожайність 
і якість насіння льону олійного.
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способів його обробітку та удобрення, густоти посіву, догляду за льоном 
під час його росту і розвитку, фази стиглості і способів збирання, способу 
обмолоту насіння і первинної обробки.

У посівах при висіві на гектар 5,0 млн. штук на фоні без внесення 
мінеральних добрив (контроль) вміст волокна в рослинах становив 11,5 %. 
При половинній та повній нормі внесених мінеральних добрив (N17P40K45 і 
N34P80K90) приріст вмісту волокна в цілому в рослинах становив 0,3–0,5 %. 
Порівняно з контролем внесення мінеральних добрив в нормі N52P120K135 
обумовило зниження загального вмісту волокна в рослинах на 0,2 %.
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Рис. 1. Вплив норм висіву насіння та мінеральних добрив на 
загальний вихід волокна рослин льону олійного сорту Орфей, 

% (у середньому за 2007-2008 рр.)

*Примітка. Норма добрив: 1 – без добрив (контроль); 2 – N17P40K45; 
3 – N34P80K90; 4 – N52P120K135.

У посівах де нормою висіву насіння було 7,5 млн. насіння на гектар на 
фоні без внесення добрив вміст волокна в рослинах льону становив 11,6 %. 
При внесенні половинної та повної норми мінеральних добрив (N17P40K45 
і N34P80K90) вміст волокна підвищився на 0,6–0,8 %. З підвищенням норми 
мінеральних добрив до N52P120K135 спостерігалось зниження загального 
вмісту волокна. 

Підвищення норми висіву насіння до 10,0 млн. насінин на гектар на 
варіантах без добрив сприяло формуванню в рослинах льону підвищеного 
вмісту волокна до 12,6 %. Внесення мінеральних добрив у нормах 
N17P40K45 і N34P80K90 покращувало процеси формування волокна в рослинах 
льону внаслідок чого його загальна кількість підвищилась на 0,5–1,1 %. 
Порівняно з контролем внесення мінеральних добрив у нормі N52P120K135 
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обумовило зниження загального вмісту волокна в рослинах на 0,2 %.
Висновки. В умовах Полісся України за допомогою регулювання 

норм внесення мінеральних добрив та оптимальних норм висіву насіння 
можна суттєво впливати на ростові процеси та формування врожаю льону 
олійного.

Найвища як загальна, так і технічна висота рослин льону формується 
при внесенні полуторної норми добрив N52P120K135 на всіх досліджуваних 
нормах висіву насіння. 

Найвищий вміст волокна в стеблах формується у варіанті з внесенням 
повної норми мінеральних добрив N34P80K90 на всіх досліджуваних нормах 
висіву насіння. 

Перспективи подальших досліджень. Планується вивчення впливу 
різних систем удобрення, попередника та обробітку ґрунту на врожайність 
і якість насіння льону олійного.
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