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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ в 
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФОРМ АЗОТНИХ ДОБРИВ

Приводяться трьохрічні результати досліджень вуглеамонійних со
лей в якості екологічно-чистого добрива під льон-довгунець при внесенні під 
культивацію та в підживлення різними нормами.

Льон-довгунець е однією з 
важливих луб’яних культур, волок
но якої використовують для вигото
влення широкого асортименту по
бутових та технічних тканин. 
Льняну олію використовують в яко
сті продукту харчування, лікарсько
го препарату і технічної сировини 
для виготовлення лаків, фарб, клею 
та ін.

Льонарство - один з основ
них джерел прибутків льоносіючих 
господарств Полісся України. Од
нак дерново-підзолисті грунти 
цього регіону бідні на поживні ре
човини і для отримання хороших 
врожаїв необхідно вносити в доста
тній кількості добрива. У живленні 
рослин льону азот є одним з основ
них елементів. При недостачі його 
в період росту та розвитку різко 
знижується врожай. Виходячи з 
того, що засвоєння азоту рослинами 
йде у нітратній (N03) формі, кра
щим добривом до цього часу 
вважалась аміачна селітра, сірчано
кислий амоній, карбамід (сечовина). 
Однак, більша половина цих доб
рив через швидку розчинність їх у 
воді вимивається з грунту, забруд
нюючи при цьому навколишнє се
редовище. У якості екологічно 
чистого та більш дешевого азотного 
добрива можуть бути використані 
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вуглеамонійні солі, до складу яких 
входить нейтральний карбонат амо
нію безводний та одноводний, бі
карбонат амонію і полуторна сіль 
амонію. При розпаді цих солей 
виділяється аміак, двоокис вуглецю 
та вода, які не наносять шкоди нав
колишньому середовищу, тобто є 
екологічно чистими.

У зв’язку з цим нами в 
1995-1997рр. вивчено вплив норм і 
строків внесення вуглеамонійних 
солей (ВАС) на ріст, розвиток рос
лин льону, урожай і якість льоно- 
продукцїї з метою розробки нових 
елементів ресурсозберігаючої тех
нології вирощування льону. Аміач
ну селітру та В А С  вносили в нор
мах ЗО, 45 і 60 кг діючої речовини 
азоту на один гектар під культива
цію, у фазі сходів, ялинки і бутоні
зації. Досліди проводили на типо
вих для Полісся дерново- 
підзолистих грунтах дослідного 
господарства Інституту з виконан
ням більшості польових робіт сіль
ськогосподарськими машинами. 
Результати досліджень показали, 
що при внесенні вуглеамонійних 
солей в різні фази росту та розвит
ку рослин льону В усі роки (спри
ятливі і несприятливі) стійко прояв
лялась тенденція підвищення висо
ти рослин, технічної довжини сте-
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бел, кількості рослин на кожному 
квадратному метрі, що вижили до 
періоду збирання, кількості коро
бочок на стеблах та інші показни
ки в порівнянні з показниками ва
ріантів. де вносили аміачну селітру. 
У результаті внесення вуглеамоній- 
них солей підвищувався врожай 
насіння, льоносоломи (табл. 1) та 
льоноволокна {табл. 2) на 17-38% 
(0,4-0,9 ц/га насіння, 6-9 ц/га льоно
соломи, 1,5-2,2 ц/га льоноволокна). 
При цьому найбільш ефективними 
виявилися варіанти з внесенням 
азоту 45 та 60 кг/га у вигляді вугле- 
амонійних солей в фази сходів та 
ялинки, в яких було в середньому 
за три роки отримано по 36,1-38,2 
ц/га льоносоломи, (8,0-8,5 ц/га 
льоноволокна, що на 1,1-1,6 ц/га 
льоноволокна (15,9-23,2%) вище в 
порівнянні з контрольними варіан

тами (внесенням аміачної селітри). 
Урожай льону у варіантах з вне
сенням ВАС так і ам.селітри під 
передпосівну культивацію дещо 
поступається урожаю вищевказаних 
варіантів.

Враховуючи високу ефек
тивність польових дослідів, нами 
проведена виробнича перевірка вуг- 
леамонійних солей на площі 10 га 
посівів льону. Добрива вносили в 
фазу «ялинки» по 2 ц/га, що в дію
чій речовині становлять 34 кг азоту 
на 1 га. В контролі таку ж кількість 
азоту внесли у вигляді аміачної се
літри. Внесення вуглеамонійної 
солі забезпечило підвищення уро
жаю насіння на 26,6% (1,1 ц/га) та 
збору якісної льонотрести на 
35,3% (6 п/га), що по вартості
склало 126 гривень.

За результатами трирічних 
досліджень та виробничої перевір
ки вуглеамонійні солі (ВАС) у порі
внянні з традиційними формами 
азоту, що використовуються під 
льон, не тільки не поступаються, а 
навпаки, позитивно впливають на 
ріст, розвиток рослин, забезпечують 
підвищення врожаю насіння та во
локна льону. Враховуючи, що енер- 
говитрати при виробництві ВАС у 
розрахунку на азот у два рази ниж
чі, ніж при виробництві аміачної 
селітри та карбаміду, і що майже

В И С Н О В К И
40% усіх енерговитрат у рослинни
цтві припадає на азотні добрива, 
застосування вуглеамонійних солей 
дозволить зменшити загальну по
требу на енергоресурси при виро
щуванні сільськогосподарських 
культур, в тому числі і льону на 
20-30 відсотків,

Вуглеамонійні солі (ВАС) 
виробляються на Північно донець
кому ДПП «Обєднання Азот» Мін- 
прому. Передбачається довести їх 
виробництво до 5-6 млн, тон в рік.
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Таблищ 1
Урожай насіння і льоносоломн в залежності від внесення різник форм 
_____________ азотних добрив (середнє за три роки)________ __________

Варіанти Урожай

Насіння Льоносоломн
н/га Б %  ДО ц/га в % до конт-

контролю ролю
Внесення під льон (контроль)

і. N30 в нітратній формі 
/контроль

/2,1 100 25,5 100

-1 N45 у нітратній формі 2,2 1 0 4 ,8 2 0 ,5 80,4
3. N60 у нітратній формі 2,4 114,3 27,3 107,1
4. N30 у формі ВАС 3 і 147,6 33,8 132,5
5. N45 у формі ВАС 3 142,9 34,7 136,3
6. N60 у формі ВАС 2,8 133,3 34,7 136,5

Виесешм у фазі сходів
7. N30 у нітратній формі 2,7 128,6 31,1 122,0
8. N45 у нітратній формі 2,5 119 31,7 124,3
9. N60 у нітратній формі 2,3 109,5 31,4 123,1
10 .N30 у формі ВАС 3,1 342,9 36 141,2
11 .N45 у формі ВАС 2,9 138,3 36,1 141,6
12 ,N60 у формі ВАС 2,9 138.1 37,2 145,9

Внесення у фазі ялинки
13 .N30 у нітратній формі 2,4 114,3 31 121,6
14 ,N45 у нітратній формі 2,6 323,8 31 121,6
15 ,N60 у нітратній формі 2,7 128,6 31,8 124,7
16 .N30 у формі ВАС 3 142,9 36,2 142,0
17 .N45 у формі ВАС 2,9 138,1 37,6 147,4
18 ,N60 у формі ВАС 3,2 152,4 38,2 349,8

Внесення у фазі бутонізації
19 .N30 у нітратній формі 2,6 123,8 29,1 114,1
20 ,N45 у нітратній формі 2,5 119 28,9 113,3
21 .N60 у нітратній формі 3,1 142,9 29,8 116,9
22 .N30 у формі ВАС 2,9 138,1 29,4 115,3
23 .N45 у формі ВАС 3,3 157,1 36,3 142,4
24 .N60 у формі ВАС 3,1 142,9 35,2 138,0

НСР 0,05, ц/га 0,12 2,8
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Таблиця 2
Волив ВАС на урожай волокна та вміст його в стеблах льону 
________________ (середнє за 3 роки)_____________________________

№
п/п

Варіанти
Вміст волокна Урожай волокна

Всього
В т.ч. 

довгого
Всього В т.ч. довгого

ц/га в % до 
контролю

ц/га Б % ДО

контролю
Внесення під льон

1. N30 у нітратній формі 
/контроль/ 18,3 5,6 4,7 100 1,4 100

2. N30 у формі ВАС 18,3 7,1 6,2 131,9 2,4 171,4
3. N45 у формі ВАС 20,1 7,9 7 148,9 2,7 192,9

Внесений у фазі сходів
4. |Ш 0 у нітратній формі 19,5 6,5 6,1 329,8 2 | 142,9
5- N30 у формі ВАС 20,3 8,6 7,3 155,3 3,1 | 221,4
6. N45 у формі ВАС 21, П 9 Х “1 2 7,6 161,7 ~33~1 2357 Т ~

Внесення у фазі ялинки
7. N30 у нітратній формі 16,2 6,8 5 306,4 2,1 150
8. N30 у формі ВАС 18,1 7,3 6,6 140,4 2,6 185,7

N45 у формі ВАС 18,8 6,9 7,1 151,1 2,6 185,7
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