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Мета. Дослідити вплив різних за походженням та механізмами дії біологічних препаратів на урожайність та олійність насіння льону низького в посушливих умовах на фоні штучного та природного зволоження. Методи. Польові, біохімічні, розрахунково-статистичні.
Результати. Встановлено, що умовах природного вологозабезпечення Південного Степу України застосування на посівах льону олійного препаратів Азофосфорин, Екофосфорин, Binoc
TK та Біо-гель, згідно з рекомендаціями для обробки насіння та посівів у фазу «ялинка», забезпечує підвищення виходу олії за рахунок збільшення урожайності насіння та, у більшості
випадків, олійності насіння. Ефективність окремих препаратів визначалася погодними умовами вегетаційного періоду року. Встановлено переважний вплив на урожайність органічного добрива Біо-гель, тоді як мікробні препарати позитивно впливали одночасно на урожайність та олійність насіння льону. Використання для інокуляції насіння препаратів Екофосфорин та Binoc ТК підвищує урожайність на 0,22 та 0,11 т/га, а олійність — на 0,5 та
0,4 відсоткові пункти відповідно. Дворазове застосування препарату Азофосфорин, за рахунок підвищення урожайності насіння на 0,11 т/га, збільшує умовний вихід жиру на 31 %. Застосування мікробіологічних препаратів та органічного добрива для обробітку насіння перед посівом та для позакореневого підживлення за вирощування льону олійного сорту Віра
позитивно впливає на врожайність, вміст олії в насінні, що зумовлює збільшення виходу
жиру на 11,0–57,9 %. Висновки. Застосування в технології вирощування льону олійного біологічних препаратів є базовим елементом отримання продукції харчового та медичного призначення. Найвищу в досліді врожайність (0,99 т/га) та найбільший вихід жиру (428 кг/га)
забезпечує обробка насіння перед сівбою органічним добривом Біо-гель у дозі 1,5 л/га. Найвищу олійність (43,0 %) забезпечує позакоренева обробка рослин препаратом Азофосфорин.
Застосування мікробіологічних препаратів Екофосфорин, Binoc ТК та Азофосфорин для обробки насіння підвищує врожайність на 0,08–0,22 т/га та вихід олії на 11,1–12,9 %.
Ключові слова: льон олійний, інокуляція, обробка рослин, мікробні препарати, органічні
добрива, урожайність, олійність насіння.
Вступ. В Україні олійні культури складають важливу експортну групу сільськогосподарської продукції [1; 2]. Зростання попиту на цю продукцію зумовлено унікальним
поєднанням у її складі енергонасичених та
фізіологічно необхідних сполук — жирів та
білків. Саме тому вони одночасно задовольняють потреби харчової, медичної, хімічної

промисловостей, кормовиробництва та інших галузей. Інноваційні технології переробки насіння постійно розширюють сферу використання такої сировини та продуктів з
унікальними властивостями, створеними на
її основі.
Нині важливим завданням аграрного виробництва є забезпечення високого техноло-
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гічного рівня вирощування олійних культур,
відповідно до вимог щодо сировини та викликів, зумовлених умовами вирощування [3].
Такими є оптимізація структурного складу
олійних рослин, забезпечення біологізації інтенсивних за змістом і спрямуванням технологій їх вирощування, адаптація виробництва до змінних умов зовнішнього середовища.
Вирощування льону олійного відіграє
вагому роль у забезпеченні населення цінною та унікальною за своєю якістю рослинною олією. Безперечно, в Україні льон не
складатиме реальної конкуренції традиційним олійним культурам — соняшнику, сої,
ріпаку озимому, проте культура має високий
потенціал використання та покращення
структури посівних площ цієї групи й збалансування систем землеробства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні десятиліття в практичній
сільськогосподарській діяльності для розв’язання багатьох виробничих проблем активно
використовуються біологічні препарати та
штучні органічні добрива, які стають невід’ємною частиною сучасних систем живлення та технологій вирощування сільськогосподарських культур [4; 5]. Їх використання за вирощування провідних продовольчих
культур достатньо широке та є одним із доступних і маловитратних шляхів підвищення
продуктивності агроценозів, посилення стресостійкості рослин, відновлення природних
процесів відтворення родючості ґрунту [6].
Проте аналогічні дослідження щодо так званих нішевих культур, до яких належить і
льон олійний, є несистемними та поодинокими.
Для льону олійного як джерела забезпечення сировини харчового та медичного
призначення доволі важливим сьогодні є
питання біологізації технологій вирощування як для отримання якісної сировини, так і
для зниження негативного їх впливу на довкілля [7–9].
Біологічні препарати дозволяють регулювати активність низки ґрунтових процесів
та метаболізм рослинного організму, що
сприяє ефективнішому використанню ґрунтово-кліматичного потенціалу зони та генетично зумовлених можливостей сільськогосподарських культур. Вони сприяють підвищенню стійкості рослин до несприятливих
факторів природного або антропогенного
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характеру, таких як перепад температур,
дефіцит вологи, інгібуюча дія пестицидів,
ураження хворобами і шкідниками, що в
кінцевому результаті сприяє значному підвищенню врожайності та покращенню якості
продукції [10; 11].
Метою дослідження є встановлення
впливу різних за походженням та механізмами дії біологічних препаратів на продуктивність льону олійного в специфічних умовах Південного Степу України на фоні штучного та природного зволоження.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили на базі Асканійської
ДСДС НААН упродовж 2019–2020 років.
Ґрунти господарства темно-каштанові важкосуглинкові, містять в орному шарі 2,15–
2,3 % гумусу, забезпеченість азотом є низькою, фосфором — середньою, а калієм —
високою. У роботі застосовували зональну
агротехніку вирощування льону та типову
методику закладання й проведення досліджень [12].
Попередником була озима пшениця, основний обробіток ґрунту передбачав оранку
на 20–22 см, перед якою вносили мінеральні
добрива із розрахунку N45P30. Повторність у
досліді — триразова, варіанти розташовували рендомізованими блоками. У дослідженнях використовували сорт льону олійного
Віра. Насіння висівали з нормою 6 млн шт. /
га, міжряддя — 15 см.
Схема досліду передбачала застосування
для обробки насіння мікробних препаратів
Екофосфорин (150 мл на гектарну норму) та
Binoс TK (50 г на гектарну норму), а також
одно- та дворазове застосування мікробного
препарату Азофосфорин (100 мл на гектарну
норму насіння + обробка у фазу «ялинка»
1 л/га) та штучного органічного добрива Біогель (1,5 л/т насіння + обробка у фазу «ялинка» 1,5 л/га). Препарати використовували
відповідно до рекомендацій щодо їх застосування.
Екофосфорин — бактеріальний препарат
на основі рістстимулювальних, азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних ґрунтових
бактерій Azotobacter chroococcum, A. vinelandii, Agrobacterium radiobacter і Bacillus megaterium для підвищення продуктивності польових культур з концентрацією клітин не
менше 2,0·109 кл/мл. Препарат розроблено
в Інституті мікробіології і вірусології ім.
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Д. К. Заболотного НАН України, виготовляється на Ладижинському заводі ферментних
препаратів «Ензім» (Вінницька область).
Binoc TK — комплексний сухий інокулянт на основі тальково-графітної суміші для
обробки насіння польових культур, до складу якого входять культури антагоністів збудників хвороб, азотфіксувальні, фосфат-, та
каліймобілізувальні мікроорганізми й біологічно активні речовини з загальним титром
не менше 1,0·1011 КУО/г. Препарат також
виробляється на Ладижинському заводі ферментних препаратів «Ензім», як і Екофосфорин, випускається в рамках українського
бренду біологічних засобів захисту та стимуляції росту рослин ENZIM Agro.
Азофосфорин — високоефективний бактеріальний препарат на основі рістстимулювальних, азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних ґрунтових бактерій для підвищення продуктивності сільськогосподарських
культур із концентрацією клітин не менше
1,5·109 кл/мл. Препарат створено в Інституті
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.
Біо-гель — органічне добриво, отримане
із торфу, біогумусу та іншої органічної сировини, що проявляє стимулювальні та рістрегуляторні властивості. Завдяки наявності
біологічно активних речовин та корисних
мікроорганізмів забезпечує підвищення стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, посилення імунної
системи, життєздатності та збільшення врожайності сільськогосподарських культур.
Препарат отримав екологічну сертифікацію
№ UA 08.002.428 та виробляється за технологіями HTD-Technology у місті Херсон на
потужностях ФОП Осипенко С. Б.
Інокуляцію посівного матеріалу проводили згідно з рекомендаціями — за добу до
висіву культури. Згідно зі схемою досліду
застосування біологічних препаратів у фазу
«ялинка» здійснювали за допомогою ручного
обприскувача із розрахунковими витратами
води 300 л/га. У 2020 році виникла необхідність десикації, яку проводили у фазу пізньої
жовтої стиглості. Облік урожаю здійснювали
шляхом обмолоту облікової ділянки 50 м2
комбайном «Sampo-130». Ґрунтову мікробну
біомасу визначали за інтенсивністю продукування СО2 [13].
Погодні умови в період досліджень хаISSN 1997-3004

рактеризувалися істотними коливаннями гідротермічних показників. Весна настала значно раніше від багаторічних термінів, а температура за період із березня по липень була
вищою на 2,18 °С у 2019 році та 1,80 °С — у
2020 році. Загальне надходження опадів
впродовж зазначеного періоду було близьким до норми, проте якщо в 2019 р. сухими
були березень та червень, то у 2020 р. — березень і квітень. Тому в 2019 р. дозрівання
льону відбувалося в період жорсткої посухи,
а у 2020 р. у період формування репродуктивних органів опадів надійшло більше за норму.
Результати досліджень. Застосування
досліджуваних біологічних препаратів для
обробки насіння та посівів льону олійного
позитивно позначилося на врожайності насіння. Найбільшим приріст урожаю був за
застосування для обробки насіння штучного
органічного добрива Біо-гель. Використання
для інокуляції насіння препаратів Екофосфорин, Binoc ТК та Азофосфорин забезпечувало підвищення урожайності культури на
12,5–34,4 %. Таке значне збільшення урожайності могло бути зумовлено покращенням живлення рослин, насамперед азотного,
та посиленням біологічної активності ґрунту,
про що свідчать інші дослідження [14], оскільки культуру вирощували за помірного фону живлення, а забезпеченість ґрунту азотом
була низькою. Інокуляція посівного матеріалу сприяла покращенню якості продукції —
олійність насіння достовірно зростала на
0,4–0,5 пункти. Проте вагомішим під час передпосівної обробки насіння було застосування органічного добрива Біо-гель, олійність у цьому варіанті досліду зросла на
0,8 % (табл.).
Ефективним виявилося застосування
препаратів Азофосфорин та Біо-гель для обробки вегетуючих рослин у фазу «ялинка».
Встановлено, що більший приріст урожаю
насіння (0,27 т/га) забезпечувало позакореневе підживлення штучним органічним добривом Біо-гель, проте необхідно зазначити,
що водночас спостерігали тенденцію до зменшення олійності, тому це питання потребує
додаткового вивчення. Обробка вегетуючих
рослин препаратом Азофосфорин позначилася на олійності насіння, зростання складало 1,3 пункти, урожайність водночас підвищилася на 0,06 т/га. Як уже зазначено,
підживлення рослин штучним органічним
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Таблиця. Вплив біологічних препаратів на урожайність та якість насіння льону
олійного (2019–2020 рр.)
Варіанти досліду
Без обробки (контроль)

Урожайність

Олійність

т/га

±

%

±

0,64

–

41,7

–

Обробка насіння
Екофосфорин

0,86

0,22

42,2

0,5

Binoc ТК

0,75

0,11

42,1

0,4

Азофосфорин

0,72

0,08

42,1

0,4

Біо-гель

0,99

0,35

42,5

0,8

Обробка рослин у фазу «ялинка»
Азофосфорин

0,7

0,06

43,0

1,3

Біо-гель

0,91

0,27

41,4

-0,3

Обробка насіння + обробка рослин у фазу «ялинка»
Азофосфорин

0,85

0,21

41,8

0,1

Біо-гель

0,94

0,30

42,0

0,3

НІР05

0,05

0,3

добривом Біо-гель сприяло значному підвищенню врожайності насіння щодо контролю,
проте ефективність такого заходу проти обробки насіння була нижчою.
Дворазове поетапне застосування препарату Азофосфорин зумовило підвищення
урожайності насіння до 0,85 т/га, водночас
вміст олії в ньому не змінився. Забезпечувало зростання урожайності насіння щодо контролю і дворазове застосування препарату
Біо-гель, проте ефективність його застосування лише для обробки насіння була
вищою. Така особливість реакції льону олійного на препарат Біо-гель може бути зумовлена його складом. Оскільки органічне добриво споживається рослинами до початку
синтезу олії, воно переважно впливає на
елементи структури врожаю [15]. Водночас
необхідно зважати на обмеженість запасів
вологи в період формування насіння та дозрівання, коли утворення потужної наземної
маси за сильної посухи негативно впливає на
продуктивність посівів.
Зважаючи на олійне призначення культури, розраховували умовний вихід жиру
(рис. 1).
Застосування всіх досліджуваних препаратів та схем їх використання мало позитивний вплив. За обробки насіння мікробіологічними препаратами найвищий вихід жиру
забезпечувало використання Екофосфори64

ну — 350 кг/га, а за дворазового застосування Азофосфорину — 355 кг/га. Проте вищою
була ефективність застосування органічного
добрива Біо-гель — 397 та 393 кг/га за застосування для обробки вегетуючих рослин та
дворазово відповідно. Найвищий умовний
вихід жиру забезпечувала обробка насіння
органічним добривом Біо-гель — 428 кг/га.
Такий ефект, на нашу думку, забезпечувало
прискорення ростових процесів рослин льону олійного на початкових етапах онтогенезу, за яких вони краще використовують ресурси ранньовесняного періоду.
Переваги застосування досліджуваних
препаратів проявлялися також у позитивному впливі на родючість ґрунту. Ґрунтова мікробна біомаса є активним чинником колообігу енергії, мікро-, та макроелементів, чим
сприяє формуванню стабільної системи живлення та оптимальних умов ґрунтового середовища [16].
Максимальне зростання мікробної біомаси ґрунту за обробки насіння встановлено
у разі застосування препаратів Екофосфорин
та Азофосфорин. Застосування органічного
добрива Біо-гель було менш ефективним
(рис. 2).
Застосування досліджуваних препаратів
для обробки посівів у період вегетації було
менш ефективним. Проте за дворазового застосування препарату Азофосфорин у дослі-
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Рис. 1. Умовний вихід жиру за вирощування льону олійного із застосуванням біологічних
препаратів, кг/га.

Рис. 2. Вплив біологічних препаратів за вирощування льону олійного на ґрунтову мікробну біомасу (Сbiom), мг/кг.
ді встановлено найвищий показник ґрунтової
мікробної біомаси — 403 мг/кг. Біо-гель, як
органічне добриво мав менш виражений
вплив на активність ґрунтової біоти.
ISSN 1997-3004

Висновки. Узагальнений аналіз результатів досліджень свідчить, що застосування
мікробіологічних препаратів та штучного органічного добрива для обробітку насіння пе-
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ред посівом та для позакореневого підживлення за вирощування льону олійного сорту
Віра позитивно впливає на врожайність,
вміст олії в насінні та вихід жиру. Найвищу
врожайність (0,99 т/га) та найбільший вихід
жиру (428 кг/га) забезпечує обробка насіння
перед сівбою препаратом Біо-гель 1,5 л/га.
Найвищу олійність продукції отримано за
обробки рослин препаратом Азофосфорин —
43,0 %. Застосування мікробіологічних препаратів Екофосфорин, Binoc ТК, Азофосфорин для обробки насіння сприяє достовірному зростанню урожайності на 0,08–0,22 т/га
та виходу олії на 11,1–12,9 %. Отже, такий
маловитратний та технологічний захід, як
обробка насіння та посівів мікробіологічними препаратами, є ефективним елементом
технології вирощування льону олійного.
Перспектива подальших досліджень полягає
у вивченні ефективності біологічних препаратів за різних систем мінерального живлення та визначенні складу мікробіоти ризосфери рослин льону олійного.
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INFLUENCE OF BIOPREPARATIONS ON OIL FLAX PRODUCTIVITY
UNDER CONDITIONS OF SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE
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Objective. To study the influence biopreparations, different in origin and mechanisms of action,
on the yield and oil content in oil flax seeds under arid conditions against the background of artificial and natural moistening. Methods. Field, biochemical, calculation and statistical. Results. It
has been found that in the conditions of natural moistening of the Southern Steppe of Ukraine, the
use of such preparations ass Azofosforin, Ekofosforin, Binoc TK and Bio-gel on oil flax crops, according to the recommendations for seed treatment and sowing in the “herringbone” phase, increases oil yield due to increase in seed yield and, in most cases, the oil content of the seeds. The
efficiency of individual preparations was determined by the weather conditions of the growing season. The predominant effect of organic fertilizer Bio-gel on the yield was found, while microbial
preparations had a positive effect on both the yield and oil content in flax seeds. The use of
Ekofosforin and Binoc TK for seed inoculation increases yields by 0.22 and 0.11 t/ha, and oil content — by 0.5 and 0.4 percentage points, respectively. Double application of the Azofosforin increases the conditional fat yield by 31 % via increasing seed yield by 0.11 t/ha. The use of microbiological preparations and organic fertilizers for seed treatment before sowing and for foliar fertilization in the cultivation of oil flax of Vira variety has a positive effect on yield, oil content in seeds,
which increases fat yield by 11.0–57.9 %. Conclusion. The use of biopreparations in the technology
of growing oil flax is a basic element of obtaining products for food and medical use. The highest
yield (0.99 t/ha) and the highest fat yield (428 kg/ha) in the experiment is provided by pre-sowing
seed treatment with organic fertilizer Bio-gel at a dose of 1.5 L/ha. The highest oil content (43.0 %)
is provided by foliar treatment of plants with Azofosforin. The use of microbiological preparations
Ekofosforin, Binoc TK and Azofosforin for seed treatment increases the yield by 0.08–0.22 t/ha and
oil yield by 11.1–12.9 %.
Key words: oil flax, inoculation, plant treatment, microbial preparations, organic fertilizers,
yield, seed oil content.
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