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українські аграрії зацікавлені в розвитку льонарства, зокрема органічного.  
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Кооперація, творення кластерів 
як засіб ефективної взаємодії 

учасників льону 

Костюшко Ірина Вікторівна, 
власник ПОСП «Зоря», ідеолог Всеукраїнського Фестивалю 

льону, член Ради директорів ГС «Асоціація розвитку льонарства і 
коноплярства України»

Кооперація, творення Кластерів 
яК засіб ефеКтивної взаємодії 

учасниКів ринКу льону
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Три головні критерії для створення
кластера:

• Географічна концентрація.
• Об’єднання організацій та інститутів. 

• Ідея, яка об’єднує.

• Спеціалізація кластера – льонарство.
• Економія на масштабі.
• Що не є кластером?

- Хаби;
- митні зони;
- технопарки;

- холдинги;
- бізнес інкубатори;

- асоціації;



6

Передумови, без яких не може бути 
кластера:

• Природні ресурси (ґрунти, клімат).
• Традиції.

• Культурна складова.
• Обмеження (надзвичайний попит).

• Людський капітал.
• Компетенції.

• Одне, два підприємства.
• Вигода.

Переваги кластера:

• Стимулювання інновації.
• Приховане знання («липнуть» до місця).

• Спільні цінності.
• Спільний маркетинг.

• Сила      Бренд.
• Спільна структура.

• Залучення інвестицій.
• Формування соціального замовлення в системі 

освіти.
• Збагачене інформаційне середовище.
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Асоціації

• Кластер не може формуватися на 
порожньому місці. Потрібно, щоб була 

активна, потужна, діюча, галузева асоціація.

Асоціації

• За спеціалізацією, особливо за вузькою 
спеціалізацією є одна гарна побічна риса, 
яка є ознакою здорової самоорганізованої

системи:
1) Потреба в симбіозі, вона ж у партнерстві, 

вона ж у співробітництві.



8

Асоціації

2) Однак тільки конкуренцією взаємодія в 
кластері неможлива – більше того перед 

вигодами співробітництва вона виступає на 
другий план. Необхідно побороти

конкурентне мислення в масштабі кластера.

Асоціації

3) Міста та регіони зацікавлені в розвитку
кластера, адже це не тільки робочі місця, 

податки в місцеві бюджети, рівень життя, але 
й імідж, сенс існування регіону.
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Приклади кластерів

1) Місто Далтон (США): 25 000 жителів – 50% 
світового ринку килимів.

2) Село Брель (Франція): 3 000 жителів – 65% 
світового ринку парфумерних засобів.

3) 1% території Бразилії «підсолоджує» 
половину земної кулі. Експорт

бразильського цукру: 1990 рік – 7% 
світового експорту. 2013 рік – 52% 

світового експорту.
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Деребон Ігор Юрійович, 
Орловський Микола Йосипович,

кандидати с.-г. наук, доценти кафедри ТЗППР
Житомирського національного агроекологічного університету

Основа створення кластеру льонарства

Для забезпечення міцності економічних систем територій та 
їх здатності до стабільного розвитку і успішної життєдіяльності 
розглядаються прогресивні організаційні форми господарювання. 

Кластер виявляється як мережева організація територіально 
взаємопов‘язаних і взаємодоповнюючих підприємств, об‘єднаних 
біля науково-дослідного центру, яка пов‘язана вертикальними 
зв‘язками з місцевими закладами й органами влади з метою 
збільшення конкурентоздатності підприємств, регіонів і 
національної економіки.

Основною метою існування кластеру є вихід підприємств 
регіону в глобальне конкурентне середовище, що має позитивні 
соціальні наслідки, проте науковці попереджають й про ризики, 
що супроводжують економічні кластери. Ринкові кризи можуть 
спричинити стагнацію економіки регіону, а диверсифікація 
економічного кластеру надзвичайно складне й довготривале 
завдання для держави.

Прикладом чого може служити криза льонарства на території 
Житомирщини, де був з різних причин розірваний ланцюг поле – 
льонозавод – льонокомбінат, а втрата вітчизняного споживача і 
ринків збуту льоносировини призводять до пошуку споживачів і 
переробних підприємств на світовому ринку, де нині збільшується 
попит на льон.

Складно вести мову про кооперацію, ринок льону та швидке 
створення повноцінного кластеру, коли за останні 8 років площа 
посіву льону-довгунця в Україні становить близько 2 тис. га й те 
в більшості із застарілими технологіями та ще в несприятливих 
погодних умовах. Навіть якщо ЖНАЕУ може підготувати 
достатню кількість агрономів, що здатні вирощувати льон за 
сучасних технологій і здійснювати його первинну переробку, а 
льонозавод виготовить волокно, придатне для виробництва тканин, 
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то відсутність льонокомбінату і достатньої кількість фахівців 
текстильної промисловості в регіоні знову спонукатимуть до 
експорту льонотрести.

Тому виникає необхідність здійснення інформаційно-
аналітичного дослідження з метою визначення доцільності 
кластеризації, яке потребує і особливих методів досліджень її 
стану, до яких перш за все належить метод багатовимірного 
статистичного дослідження. Його мета полягає в здійсненні 
класифікації об‘єктів за допомогою численних обчислювальних 
процедур за декількома ознаками одночасно. 

За даних умов та за значного скорочення науково-дослідних 
установ посилюється роль університетської освіти й науки, яка 
визначає капіталізацію людського потенціалу та знань на даній 
території.

Серед основних агентів економічного кластеру слід виділити 
інвесторів, що готові інвестувати в розвиток галузі льонарства. 
Зокрема – в основні фонди та інші активи підприємств галузі 
вирощування льону-довгунця та особливо створення глибокої 
переробки льоносировини в краї.

Важливою є роль держави, що інвестує бюджетні кошти 
в розвиток інфраструктури, а також шляхом регуляторної 
політики формує умови доступу капіталу до користування даною 
інфраструктурою (транспортні комунікації, енергопостачання, 
інформаційні мережі та ін.). Створення такої мережі не можливе і 
без органів місцевого самоврядування.

Сам кластер об‘єднує в собі декілька самостійних юридичних 
осіб, але межі його не можна чітко виокремити. Географічне 
розташування суб‘єктів є важливою рисою кластеру, при цьому 
держава та місцеві органи влади не є суб‘єктами кластеру, але 
забезпечують умови його створення та функціонування.

Таким чином, основою створення кластеру льонарства є: 
визначення складових кластеру, пошук інновації в технології 
вирощування й переробки льону-довгунця та ціла низка сумісних 
досліджень, метою і змістом яких є регулювання розвитку регіону.
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Ткаченко Андрій В’ячеславович, 
партнер компанії APT Consulting

Проблемні питання відродження льонарської галузі 
та законодавча база

Розглядаючи проблематику галузі, варто окремо виділити 
питання, що стоять в юридичній площині. Найбільш актуальними 
в даний момент часу можна назвати такі:

Наявність експортного мита на насіння льону (та рижію);1) 
Відсутність льонарської і коноплярської галузей у списку 2) 
отримувачів державних дотацій відповідно до Закону 
України « Про державну підтримку сільського господарства 
в Україні»;
Відсутність державних програм щодо технічного 3) 
переоснащення галузі.

1. Питання скасування експортного мита відпрацьоване 
найбільш детально. Вже подано відповідний законопроект та 
отримано висновки Головного науково-експертного управління 
та Комітету з питань запобігання і протидії корупції ВРУ. Ось тут 
варто звернути увагу на зауваження щодо даної ініціативи, а саме : 

1) щодо необхідності мати відповідне обґрунтування кількості 
експорту зазначених груп товарів;

2) наявних  заперечень Асоціації «Укроліяпром».
Відтак для позитивного вирішення даного питання Громадській 

спілці «Асоціація розвитку льонарства і коноплярства України» 
(ГС «АРЛКУ», асоціація) необхідно зосередитися на публічному 
лобіюванні своїх інтересів шляхом направлення звернень до 
відповідних органів з відповідним детальним обґрунтуванням 
своєї позиції, а також висвітлення її в ЗМІ з метою залучення 
громадськості до свого бачення розвитку галузі.

2. Державні дотації виробникам сільськогосподарської 
продукції було введено в 2017 році на заміну спеціальному режиму 

проблемні питання 
відродження льонарсьКої галузі 

та заКонодавча база
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оподаткування ПДВ. Відтак до Закону України « Про державну 
підтримку сільського господарства в Україні» було внесено як 
доповнення ст. 16-1, яка визначає галузі, що можуть отримувати 
такі дотації. Серед цього переліку одержувачів дотацій відсутні 
льонарська і коноплярська галузі. Оскільки такі дотації можуть 
бути корисними сільськогосподарським виробникам, ГС «АРЛКУ» 
варто долучитися до роботи з надання пропозицій щодо включення 
до списку одержувачів державних дотацій суб’єктів льонарської і 
коноплярської галузей.

3. Актуальним питанням для галузі льонарства є її технічне 
переоснащення, насамперед переробних підприємств. Оскільки 
виробники обладнання для галузі в Україні відсутні, тому гостро 
стоїть питання щодо сплати державного мита, ПДВ під час 
імпорту обладнання. Самі переробники мають визначити найбільш 
«болючі» податки та мита, які сплачуються під час ввезення 
обладнання, для відстоювання дотацій на розмір сплачених 
податків для полегшення процесу свого технічного переоснащення. 

Окремо також можна розглядати питання щодо внутрішнього 
управління ГС «АРЛКУ». Як виглядає з підготовки до дискусійнї 
панелі, питання, що поставлені перед учасниками, можна 
розподілити з огляду на наявні 3 групи за напрямами їх діяльності 
: 1) переробники; 2) науковці; 3) сільськогосподарські виробники. 
Оскільки асоціація покликана об’єднувати всі ці три категорії 
суб’єктів з різними групами проблем, доцільно за прикладом 
великих негалузевих об’єднань (Європейська Бізнес Асоціація, 
Американська торгова палата тощо) створити окремі комітети для 
переробників, науковців , сільгоспвиробників для забезпечення 
можливості вирішення їх вузькопрофільних проблем. Дана 
архітектура управління дозволяє паралельними потоками 
вирішувати вузькоспеціалізовані питання, економлячи час інших 
учасників, а також концентрувати заінтересованих осіб разом, 
забезпечуючи таким чином ефективну комунікацію між ними. 
Разом з тим не варто обмежувати членів асоціації таким поділом, 
а дозволяти їм утворювати будь-які інші робочі органи, якщо для 
цього є зацікавлені особи-учасники ГС «АРЛКУ».
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селеКція й насінництво  
у льонарстві : стан і перспеКтиви

Маринченко Ігор Олексійович, 
директор Інституту луб’яних культур НААН, член Ради директорів 

ГС «Асоціація розвитку льонарства і коноплярства України»

Селекція й насінництво у льонарстві : 
стан і перспективи

Розвиток льонарства значною мірою залежить від рівня 
наукового забезпечення галузі.

У Інституті луб’яних культур НААН науково-дослідна робота 
з льоном-довгунцем розпочалась ще з 1973 року з вивчення 
колекційних зразків льону. 

Науковий колектив займається розробкою важливих  для 
льонарства задач, координуючи програми фундамельтальних 
і прикладних досліджень галузі. Робота науковців спрямована 
на удосконалення методики селекційного процесу, системи 
насінництва, технології вирощування культури.

Пріоритетною задачею, яку вирішує колектив відділу 
селекції льону, є створення нових екологічно пластичних, 
високопродуктивних сортів інтенсивного типу з високою 
насіннєвою продуктивністю, вмістом і якістю волокна. Для 
ефективного вирішення поставленої задачі селекційна робота 
здійснюється на основі використання традиційних методів, а також 
імунології з використанням світового різноманіття зразків льону, 
хімічного мутагенезу та індукованого γ-опроміненням мутагенезу.

На сьогодні головним методом при створені нових сортів 
льону-довгунця є гібридизація. У якості батьківських форм 
залучаються кращі за результатами вивчення колекційні зразки 
різного еколого-географічного походження, сорти та лінії 
вітчизняної і зарубіжної селекції.

На даний момент Інститут є власником найбільшої колекції 
льону в Україні та є однією з найбільших у світі.

На даний час Українська національна колекція льону нараховує 
1348 сортозразків з 47 країн світу. За ці роки більше тисячі 
сортозразків цієї колекції досліджено в ґрунтово-кліматичних 
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умовах України за більшістю біологічних та господарськоцінних 
ознак, характеристика яких представлена у шести випусках 
каталогу української колекції льону. У результаті вивчення 
генетичного різноманіття світової колекції цієї культури, виявлені 
сортозразки з високою комбінаційною здатністю за окремими 
господарсько-цінними ознаками та залучені у селекційний 
процес. Одинадцять кращих іноземних колекційних зразків стали 
родоначальниками високопродуктивних сортів льону-довгунця 
української селекції.

Співробітниками відділу розроблено класифікатор льону та 
підтримується база даних льону, координована Національним 
центром генетичних ресурсів рослин України.

Проведено також значні науково-дослідні розробки з 
теоретичних та методичних питань селекції льону-довгунця.

У відділі селекції і насінництва льону науковий колектив 
займається розробкою імунологічних питань захисту культури 
від хвороб. Проводяться дослідження з удосконалення методики 
селекції на імунітет. З цією метою вивчено комплекс патогенів 
основних збудників хвороб льону з різних льоносіючих регіонів 
країни, розроблено методи оцінки селекційного матеріалу у 
інфекційно-провокаційних розсадниках, як за окремими хворо-
бами, так і в одному комплексному інфекційному розсаднику до 
групи основних патогенів. 

За понад 40 років вивчено стійкість до фузаріозу та антракнозу 
більше 1200 зразків Української національної колекції льону, а за 
останні 5 – понад 140. Виявлено сорти, які поєднують високий 
рівень прояву цінних господарських ознак зі стійкістю до хвороб.

На основі досліджень розроблено та зареєстровано у НЦГРР 
робочу ознакову колекцію на 200 зразків льону з груповою 
стійкістю до фузаріозу та антракнозу та зареєстровано 11 ліній. 
Усі ці зразки можуть служити вихідним матеріалом для селекції 
нових сортів, стійких до хвороб, а також забезпечать зниження 
потенціалу інфекції у природі, а також сприятимуть мінімалізації 
використання фунгіцидів у виробництві.

Поряд з традиційними методами створення вихідного селек цій-
ного матеріалу у селекції льону-довгунця широко застосовується 
експериментальний мутагенез як ефективний засіб розширення 
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генетичної мінливості рослин і одержання мутантних форм з новим 
поєднанням у одному генотипі біологічних і господарськокорисних 
ознак. Результати практичної селекції показали, що дуже 
ефективним є метод хімічного мутагенезу. Науковцями створено 
три сорти мутантного походження: Чарівний, Глінум і Глазур. 
Доробка селекційного матеріалу відбувається за допомогою 
багатократного індивідуального відбору, який спрямований на 
збільшення цінних ознак і властивостей рослин льону-довгунця.

Найбільшою проблемою у галузі льонарства завжди була 
і залишається низька якість льоноволокна, що виробляється і 
яке не задовольняє вимоги текстильної промисловості. У підви-
щен ні урожайності і якості волокна основна роль належить 
сорту. Тому розробці теоретичних і методичних питань селек-
ції високопродуктивних сортів,  які поєднують ці головні госпо-
дарськоцінні ознаки, в Інституті луб’яних культур НААН постійно 
проводяться наукові дослідження з метою створення методів оцінки 
прядивної здатності волокна у процесі селекційної роботи.

В умовах ринкової економіки зростає попит на насіння льону-
довгунця. Основною задачею, яка стоїть перед селекціонерами, є 
створення нових сортів льону-довгунця з високою насіннєвою 
продуктивністю (не менше 10 ц/га).

Відділом розпочато вивчення генетичного потенціалу 
сортів різних різновидів культурного льону за насіннєвою 
продуктивністю з метою залучення кращих колекційних зразків до 
селекційного процесу та створення вихідного матеріалу з високою 
урожайністю насіння. 

Але поєднати в одному сорті високу продуктивність насіння 
та волокна шляхом простих парних схрещувань є неможливим. 
Дана проблема вирішується за допомогою синтезу комплексу 
позитивних ознак багатьох сортів прядивного та олійного льону на 
основі пошуку трансгресивних форм льону.

За останнє десятиріччя спостерігається збільшення вегетацій-
них сезонів з екстремальними метеорологічними умовами: різкі 
коливання температури, нерівномірний розподіл опадів, а часто 
і посуха. Багато сучасних сортів характеризуються низьким 
рівнем екологічної пластичності, тому пошук джерел, стійких 
до підвищених температур та низькою вологозабезпеченості, є 
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актуальним. Співробітниками відділу були розпочаті дослідження 
у даному напрямку з 2016 р. 

Необхідним є подальше вдосконалення методів селекції, 
поповнення і вивчення національної колекції льону, виявлення 
сортозразків з високою комбінаційною здатністю та залучення їх 
у селекційний процес. Актуальною є розробка і використання у 
практичній селекції нових методів створення вихідного матеріалу, 
а саме – біотехнології, генної інженерії, експериментального 
мутагенезу, поліплоїдії тощо.

На основі багаторічної селекційної роботи в Інституті створено 
вісім сортів льону-довгунця. 

До Реєстру сортів рослин України у 2017 р. занесено 10 сортів 
льону-довгунця: 

- ІЛК: Гладіатор, Глінум, Есмань;
- Інститут Карпатського регіону: Міандр, Зоря 87, Каменяр;
- Інститут сільського господарства Полісся: Надія;
- ННЦ “Інститут землеробства”: Рушничок, Вручий;
- Нідерланди: Agatha.
Переваги сортів селекції ІЛК:

створено сорти усіх груп стиглості – ранньостиглі, - 
середньостиглі та пізньостиглі; 
стійкість до несприятливих кліматичних умов, вилягання, - 
хвороб; 
висока адаптивна зданість;- 
висока продуктивність (соломи, насіння, волокна); - 
високий вміст волокна;- 
високий вихід довгого волокна;- 
придатність для отримання широкого спектру продукції - 
- довгого волокна, різних тканин, нетканих матеріалів, 
целюлози, біологічно активних перев'язувальних матеріалів, 
медичної вати.
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Досягнення, перспективи, можливості.

Льон олійний. 

Інститут олійних культур НААН

ЛЬОН – ДИНАМІКА ПОСІВНИХ ПЛОЩ

Ведмедєва Катерина Владиславівна, 
заступник директора з наукової роботи Інституту олійних культур 

Національної академії аграрних наук України, кандидат біологічних наук, 
старший науковий співробітник
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• ЛАКОФАРБОВА, ПОЛІГРАФІЧНА, ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА, ШКІРЯНО-
ВЗУТТЄВА, МИЛОВАРНА, ПАПЕРОВА ТА ІН.

• ХАРЧОВА ОЛІЯ – ВЖИВАННЯ В ЇЖУ, ВИРОБНИЦТВО
МАРГАРИНУ (КАНАДА, АВСТРАЛІЯ);

• ФАРМАКОЛОГІЯ, МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГІЯ;
• ЛЛЯНЕ НАСІННЯ – В ХЛІБОПЕКАРСТВІ, КУЛІНАРІЇ, ПРОДУКТАХ

ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ, В ЛІКУВАЛЬНИХ ЦІЛЯХ.
• ШРОТ – КРАЩИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ КОРМ ДЛЯ ХУДОБИ: В 1

КГ МІСТИТЬСЯ 285 ПЕРЕТРАВНОГО БІЛКА. ПРИ
ЗАВОДСЬКОМУ ВИХОДІ ОЛІЇ 37-40% ОДЕРЖУЮТЬ 57%
МАКУХИ, АБО 62,5% ШРОТУ. ПРИСКОРЮЄ ВІДГОДІВЛЮ,
ПІДВИЩУЄ УДОЙНІСТЬ КОРІВ ТА ЖИРНІСТЬ МОЛОКА.

• СОЛОМКА ЛЬОНУ-МЕЖЕУМКУ – ВИРОБНИЦТВО ТЕХНІЧНОГО
ВОЛОКНА: МІШКОВИНИ, ШПАГАТУ, МОТУЗОК, БРЕЗЕНТУ,
ПАРУСИНИ;

Лабораторія селекції льону ІОК НААН
Селекціонери:

В.О. Лях (д. б. н., професор) – керівник Ю.О. Махно (к. с.-г. н.) – зав. лабораторією  4
співробітники

Напрями селекції льону

Міжвидова- та внутрішньовидова селекція льону

Підвищення стійкості Введення маркерних 
ознак

Отримання 
рекомбінантних

ліній

Створення сортів льону різних напрямів 
використання

технічнийl Харчовий Медичний

Вміст ліноленової 
кислоти в олії більше 

50 %

Вміст ліноленової 
кислоти менше 10 %

Збалансований вміст 
ненасичених жирних 

кислот

Електрофоретичні спектри різних зразків льону в ІОК 
НААН

Колекція диких видів Linum і льону за кольором насіння,
формою і кольором віночка в ІОК НААН
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Методи створення та ідентифікації вихідного матеріалу 

Мікрогаметофітний
добір

Індукований 
мутагенез Гібридизація

Електрофорез 
запасних білків 

насіння

Методи

Досягнення
Комерційні сорти льону Перспективні сорти льону

Водограй Айсберг Орфей Запорізький 
харчовий Світлозір Запорізький 

богатир

Потенційна
врожайність 2,0-2,3
т/га. Вміст олії в
насінні 48-50%. Квітка
синя, насіння
коричневе.

Потенційна
врожайність 1,8-2,0
т/га. Вміст олії в
насінні 47-49%. Чітка
маркерна ознака
"зіркоподібна форма
віночка", біла квітка,
коричневе насіння .

Потенційна
врожайність 1,8-2,0
т/га. Вміст олії в насінні
47-48%. Квітка синя,
насіння коричневе.

Харчового 
напряму

Технічного 
напряму

Технічного напряму

Вміст ліноленової
кислоти 25,9%;
вміст олеїнової
кислоти становить
20,6%, а вміст
лінолевої кислоти
43,6%.

Великонасіннєвий.
Маса 1000 насінин
9,2 г. Вміст
ліноленової
кислоти більше
68,4%.

Великонасіннєвий.
Маса 1000 насінин
9,0 г. Вміст олії 49-
50%.

СПІВВІДНОШЕННЯ СОРТІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО СЕЛЕКЦІЇ 
ІНСТИТУТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ТА СОРТІВ ІНШИХ УСТАНОВ
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ПЕРЕВАГИ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

• Гарний попередник для озимих колосових та інших

культур;

• Сівба - одночасно або відразу після зернових;

• Короткий вегетаційний період. Рано звільняє поля,

збирання врожаю проходить у кінці липня-серпні;

• Страхова культура у разі загибелі озимих зернових;

• Не вилягає, не обсипається;

• Посухостійкий;

• Не складна агротехніка вирощування.

ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ  ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

Місце в 
сівозміні

Пласт чи оборот пласта багаторічних трав, озима пшениця, яка висівалася по
удобреному чорному пару, баштанні, зернобобові культури, картопля, інші
просапні культури, після яких поле залишається чистим від бур’янів.
У сівозміні льон рекомендується сіяти через 5-6 років. Льон є одним з кращих
попередників для озимої та ярої пшениці, ячменю, вівса.

Основний 
обробіток 
ґрунту

Після збирання попередника проводять лущіння дисковими лущильниками в двох
напрямках.
Оранка на глибину 20-22 см.
На полях, засмічених осотом чи берізкою, лущення проводять двічі - перший раз на 7-8 см, а
коли з’являться сходи - на 12-15 см з послідуючою оранкою.

Передпосів-
ний
обробіток 
ґрунту

Боронування або шлейфування зябу та культивація.
Боронувати необхідно, як тільки посіріють верхівки гребенів оранки, інакше буде дуже
велика втрата вологи. Передпосівна культивація на глибину заробки насіння.

Сівба

Сіють одночасно з ранніми ярими культурами.
Глибина заробки - 3-4 см до 5 см.
Норма висіву - 4,5–5,0 млн. схожих насінин на га, або 35–40 кг/га.
Посів суцільним рядковим способом. Після посіву, а при необхідності і перед посівом -
прикочування.

Удобрення Для південного степу України рекомендується внесення добрив під оранку восени. Норма
внесення залежить від якісних показників ґрунту.

Догляд за 
посівами

До посіву вносять ґрунтовий гербіцид. Страхові гербіциди - при необхідності в фазу
"ялинки", коли рослини льону досягли висоти 5-10 см.

Збирання 
врожаю

Збирання врожаю можна проводити двома способами: пряме комбайнування або роздільне
збирання. Спосіб збирання обирають в залежності від погодних умов, які склалися на час
початку збирання урожаю.
При роздільному способі збирання скошують льон у валки. Через 4-7 днів після досушування
валок підбирають та обмолочують комбайном. Після обмолоту насіння льону зразу очищують
та просушують до вологості 10%.
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На сьогодні льон олійний займає близько 3,5 млн. га посівних 
площ у світі. Основними країнами, де його вирощують, є Канада, 
США, Китай, Росія, Казахстан. Хоча провідною олійною культурою 
в Україні є соняшник, останніми роками в Україні значно зросла 
зацікавленість льоном олійним. Вирощування льону в Україні 
супроводжувалося значною динамікою зростання. Так, у 2008 р. 
льоном було засіяно 19,3 тис. га, а вже в 2011 р. – 60,3 тис. га. У 
2015 році посівні площі під олійним льоном в Україні виявилися 
рекордними за останні десять років 62,1 тис. га. У 2016 році площі 
під льоном олійним в України склала 66,8 тис. га.

Льон олійний - безвідходна технічна культура багато сто-
рон нього використання. Лляна олія перевершує інші олії за 
властивістю швидкого висихання з утворенням міцної плівки, 
яка захищає від вологи та корозії. Вона знаходить застосування в 
багатьох галузях промисловості: у лакофарбовій, поліграфічній, 
електротехнічній, шкіряно-взуттєвій, миловарній, паперовій та ін.

Вживається лляна олія і в їжу, що сприяє зниженню рівня 
холестерину в крові, покращує обмін білків та жирів. Враховуючи 
екологічну ситуацію та стан здоров’я населення України, введення 
лляної олії у повсякденний раціон харчування було б дуже 
доцільним.

Насіння льону використовується як добавка до різних сортів 
хліба, обсипання кондитерських виробів. 

Лляний шрот здавна вважався ідеальним білковим кон-
центрованим кормом для відгодівлі худоби. 

Основні напрями селекції льону олійного в Інституті: 
міжвидова та внутрішньовидова гібридизація з ціллю підвищення 
стійкості, введення маркерних ознак та отримання рекомбінантних 
ліній. Та селекція на підвищений вміст ліноленової кислоти для 
технічних цілей, селекція на змінений жирнокислотний склад 
олії для харчових цілей, селекція на великонасіннєвість. Також 
застосовується у наукових програмах метод електрофорезу для 
ідентифікації різноманітного селекційного матеріалу льону.

Для створення сортів і вихідного матеріалу льону широко 
використовуються такі методи як мікрогаметофітний добір, 
індукований  мутагенез, міжвидова та внутрішньовидова 
гібридизація, електрофорез запасних білків насіння. 
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Науковцями лабораторії створено конвеєр комерційних сортів 
льону олійного з різними періодами вегетації для всіх зон України, 
які характеризуються високим вмістом олії 47-50%, потенційною 
врожайністю до 25 ц/га, які реалізують свій потенціал в залежності 
від умов вирощування. 

Комерційними сортами з чіткими маркерними ознаками, які 
користуються великим попитом у сільгоспвиробників є сорти 
Водограй, Орфей, Айсберг. На слайдах представлена коротка 
характеристика цих сортів.

Орфей – завдяки високій рентабельності виробництва 
користується великим попитом у споживача. Дає стабільно високі 
врожаї в усіх грунтово-кліматичних зонах.

Водограй – новий сорт. Високий вміст ліноленової кислоти в 
олії забезпечує високу якість лляної олії, а висока олійність значно 
підвищує рентабельність виробництва завдяки збільшенню виходу 
олії з гектара.

Айсберг - сучасний комерційний сорт з «зіркоподібною» 
білою квіткою. Вирізняється стійкістю проти фузаріозного 
в’янення. Рекомендується для вирощування в зонах з підвищеним 
інфекційним фоном (600-700 мм опадів на рік).

З перспективних сортів на слайді представлені : 
Запорізький харчовий – сорт харчового напряму використання 

з вмістом ліноленової кислоти 25,9%; олеїнової кислоти - 20,6% та  
лінолевої кислоти 43,6%; 

Світлозір – великонасіннєвий сорт, з масою 1000 насінин 9,2 
г та вмістом ліноленової кислоти 68,4 %, з відмітною маркерною 
ознакою білим кольором віночку та жовтим насінням. Занесений 
до Реєстру сортів України у 2015 році. 

Запорізький богатир – сорт технічного напряму використання, 
великонасіннєвий, з відмітною маркерною ознакою – блакитним 
кольором віночку та коричневим насінням. 

На сьогодні в інституті займаються вирощуванням добазового, 
базового й сертифікованого насіннєвого матеріалу льону олійного. 
Співвідношення сортів селекції Інституту олійних культур і сортів 
інших селекційних установ, занесених до Реєстру сортів у 2016 р. 
є таке: 53,3 % – селекції ІОК НААН, 40 % – інших установ, 6,7 % – 
іноземної селекції.
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Льон олійний також має низку переваг у вирощуванні. Він є 
одним з кращих попередників для більшості сільськогосподарських 
культур і не обмежує розміщення у сівозміні інших олійних 
культур завдяки сівбі у ранні строки (що дає змогу ефективніше 
використовувати осінньо-зимові запаси ґрунтової вологи). 
Завдяки короткому вегетаційному періоду (80–100 діб) його 
можна збирати вже наприкінці липня. Льон також може бути 
незамінною страховою культурою у разі загибелі озимих культур. 
Він не вилягає, не осипається, тому господарства можуть спочатку 
зібрати зернові, а вже потім льон. За останні роки різко змінилися 
кліматичні умови у бік потепління, завдяки чому вирощування 
льону олійного як посухостійкої культури, стає дуже актуальним, 
особливо у південних і східних областях України. 

На наступному слайді представлена базова технологія 
вирощування льону олійного. Рано навесні проводять передпосівну 
культивацію з боронуванням на глибину заробки насіння 3-4 см. 
Якщо зяб погано вирівняний з осені, ранньовесняний обробіток 
грунту починають зі шлейфування поля, а потім проводять 
культивацію. Льон олійний висівають в одні строки з ранніми 
ярими або зразу ж після них. Сівбу проводять рядковим способом 
з міжряддям 15 см. Норма висіву – 5,0 – 5,5 млн. штук схожого 
насіння, або 40-45 кг \ га. Сіють на глибину 3-5 см. Одразу ж після 
сівби посіви льону здійснюють коткування. У фазу «ялинки» 
(5-7 см) обов’язково проводять обробку посівів страховими 
гербіцидами в залежності від видового складу бур’янів (Лонтрел, 
Кросс, Базагран, Фюзілад, Пік, Агрітокс), або баковою сумішшю. 
Врожай можна збирати двома способами: перший – прямим 
комбайнуванням у фазі повної стиглості; другий – у разі значної 
засміченості посівів або відростання пагонів. Обмолочений 
льон одразу очищують та просушують. Вологість насіння в 
зерносховищах має бути не вище 12%. Поряд з класичними 
технологіями слід відмітити такі технології як No-Till та Mini-Till, 
с застосуванням яких відбувається відновлення гумусу і родючості 
ґрунту, і, як наслідок, підвищення врожайності та імунітету рослин. 
Слід зазначити, на сьогодні в Україні активно застосовуються дані 
технології при вирощуванні льону олійного.
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Основним фактором, який сприяє зростанню посівних площ 
під льоном є значна економічна ефективність цієї культури. Через 
високу олійність (45-50 %) і потенційну врожайність (2,0-2,5 т/га) 
він є високорентабельною культурою. За середньої врожайності 1,5 
т/га рентабельність вирощування цієї культури становить 87,0 %, 
(для порівняння: соняшнику – за даними Держкомстату 64,7 %). 

На слайді представлені витрати на вирощування 1 гектара 
олійного льону: насіння – 20 %, мінеральні добрива – 9 %, засоби 
захисту рослин – 16 %, нафтопродукти – 27 %, заробітна плата з 
нарахуваннями на соціальні заходи – 8%, амортизація – 2 %, інші 
витрати та матеріали – 18 %.

Для льону характерні високі ціни як на внутрішньому, так 
і на світовому ринках. Ринкова ціна товарного насіння льону 
олійного коливалася у 2015 році від 9000 до 10000 грн. за тонну. 
Навіть у разі зниження врожайності та підвищення собівартості, 
виробництво льону олійного залишається рентабельним, оскільки 
середньозважена ціна 1 ц насіння перевищує його собівартість в 
1,4 рази.
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Махно Юлія Олександрівна, 
завідувач лабораторії селекції льону ІОК НААН, кандидат 

сільськогосподарських наук

Селекція й насінництво в льонарстві:  
перспективи

Результатом багаторічної роботи науковців Інституту олійних 
культур Національної академії аграрних наук України є занесені 
до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення 
в Україні на 2016 р. 8 сортів льону олійного. На сьогодні в 
державному сортовипробуванні перебуває 4 сорти льону олійного. 
Сортами льону олійного селекції Інституту олійних культур 
щорічно в Україні засівається близько 76 % посівних площ. При 
цьому співвідношення сортів льону олійного селекції Інституту 
олійних культур до сортів інших установ складає 50 %. Робота з 
селекції льону олійного проводиться за наступними напрямами: 

створення сортів технічного напряму з підвищеним (більше 
65 %) вмістом ліноленової кислоти, харчового напряму зі зниженим 
(менше 40 %) вмістом ліноленової кислоти й підвищеним 
(більше 40 %) вмістом комплексу лінолевої та олеїнової кислот та 
медичного напрямку. 

Також створення сортів з більш високою пластичністю й 
стійкістю, як до окремих збудників, так і до комплексу захво-
рювань, є можливим з використанням міжвидової гібридизації. 
Залучення диких видів, що відрізняються значною різноманітністю 
багатьох ознак, через міжвидову гібридизацію - досить актуальний 
напрямок селекційної роботи. 

Перспективи розвитку льонарства в Україні значною мірою 
залежать від організації системи насінництва, яка має передбачати 
організоване поширення високопродуктивних сортів льону з 
високими якісними властивостями та забезпечення господарств 
посівним матеріалом, який гарантує високу врожайність в 
агрокліматичних умовах конкретного господарства. 

Продуктивні та якісні характеристики сортів, які є у вироб-
ництві, повинні постійно підтримуватися, а їх посівний матеріал - 
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розмножуватися в кількостях, необхідних для задоволення потреб 
товарних господарств.

У цілому Асоціація розвитку льонарства і коноплярства 
України повинна поєднувати загальнонаціональні інтереси та 
корпоративні інтереси виробників продукції з льону, відновлення 
завершених технологічних ланцюжків «Селекція, первинне 
насінництво в Інституті олійних культур – вторинне насінництво 
в насіннєвих господарствах – виробництво товарного насіння в 
господарствах – промислова переробка на насіннєочисних та оліє- 
добувних підприємствах».

Програма передбачає збільшення виробництва льону олійного 
за рахунок підвищення врожайності. Також - впровадження у 
виробництво сортів з ексклюзивними якісними характеристиками: 
заданим складом олії, кольором насіння, масою насінин. Але разом 
з тим механізм реалізації стратегії полягає в здійсненні комплексу 
заходів, орієнтованих на технічне, наукове, організаційне та 
матеріальне забезпечення аграрних та переробних підприємств і 
спрямований на інноваційний розвиток галузі шляхом виконання 
наступних завдань:

- створення системи насінництва льону з урахуванням потреб 
в сортооновленні та сприяння впровадженню високопродуктивних 
вітчизняних сортів льону;

- упровадження інтенсивних технологій вирощування льону;
- забезпечення сільськогосподарських виробників спеціа лі-

зо ваною  технікою для збирання льону та проведення після зби ра-
льних робіт;

- упровадження інноваційних технологій в льонарстві;
- технічне переоснащення підприємств первинної переробки 

льону;
- сприяння розвитку ринку льону;
- створення нормативної та еталонної бази продукції з льону;
- наукове, освітнє та інформаційне забезпечення;
- охорона довкілля;
- залучення інвестицій;
- упровадження ефективної системи державної підтримки 

льонарства.
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BAYTON™ - це досвід 
канадських фахівців, 
втіленний в життя на 
вітчизняному 
виробництві. 

Препарати ТМ «BAYTON» 
відрізняє висока якість, 
максимальна 
ефективність та 
прийнятна ціна.

Канадські
формуляції

Сучик Микола Миколайович, 
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник ТМ Байтон та ГК Вітагро
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Нове

покоління 
ЗЗР
За рахунок 
•кращого помолу, 
•подальшого доведення субстанції 
до дрібнодиспергованого стану,
•додавання активаторів та 
стабілізаторів, 

старі добре відомі препарати 
стали діяти на якісно новому 
рівні. 

B AY T O N

4

Група компаній VITAGRO

Методи селекції 
льону олійного

Доповідач:
Старший науковий 

консультант ГК «ВІТАГРО», 
начальник  відділу насінництва,

керівник ТМ “Семеліта” 
Сучек М.М., к.с.-г.н.
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льон звичайний (Linum usitatissimum L.)

• Льон належить до виду Linum
usitatissimum L. (льон звичайний) 
родини льонових (Linaceae L.)

• В межах виду Linum usitatissimum в 
культуру увійшли виключно
однорічні форми з коробочками, які
не розтріскуються.

• Найпоширенішим підвидом льону в 
Європі та Азії є євразійський. До 
нього належать такі екотипи: 

1 - льон-довгунець; 2-3 - льон-
межеумок; 4 - льон-кудряш, 5 -
сланкий льон.
• Виключно на олію вирощують льон-

кучерявець.  

Основні напрями селекції льону олійного

• селекція на врожайність;
• селекція на олійність насіння;
• селекція на якість та змінений жирнокислотний склад 

олії:
• створення сортів на технічні цілі з вмістом ліноленової

кислоти 70% і більше;
• створення сортів на харчові цілі з підвищеним вмістом

олеїнової кислоти та зниженим ліноленової.
• В окремих випадках перспективними напрямами

можуть бути селекція льону для двостороннього
використання (на олію та волокно), на певну тривалість
вегетаційного періоду, на підвищену стійкість до 
фузаріозного в'янення та інших хвороб і ін.
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Основні ознаки, за якими ведеться
селекція льону олійного

• урожайність, 
• олійність насіння, 
• йодне число олії, 
• жирнокислотний склад олії, 
• дружнє дозрівання, 
• висота і довжина технічної частини стебла, 
• стійкість до фузаріозу та інших хвороб,
• посухостійкість, 
• розмір і виповненість насіння, 
• компактність суцвіття, 
• стійкість до вилягання.

Методи селекції льону олійного
• Способ прискорення створення нових сортів -

скорочення одного або декількох ланок 
селекційної схеми. 

• Прискорення проведення гібридизаційних 
робіт (кліматичні теплиці, камери штучного 
клімату, одержуючи таким чином два 
покоління за один рік).

• метод індукованого мутагенезу (для 
розширення генетичного різноманіття).

• методи гаметної селекції (методи пилкової 
оцінки та добору генотипів льону)
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Маринченко Ігор Олексійович,
директор Інституту луб’яних культур НААН, член Ради директорів 

ГС «Асоціація розвитку льонарства і коноплярства України» 

Участь льонарів у розробці майбутньої  
Національної програми «Здорова нація»

Льон-довгунець – основна прядивна культура в Україні та 
світі і унікальною культурою через багатогранне використання. 
Практичне використання має 95-98% маси лляної рослини. Вона 
дає два цінних продукти: волокно і насіння. 

Продукція, отримана з льону, має широкий діапазон застосувань 
і тому слід відмітити, що, враховуючи економічні особливості 
розвитку агропромислового комплексу України, пріоритетними на 
даному етапі є дослідження в напрямі поглибленої переробки. Таким 
чином, кінцева продукція льонарства може бути затребуваною за 
майбутньою Національною програмою «Здорова нація». 

На даний час виділено 4 пріоритетні напрями використання 
льонопродукції:

- перший напрям – традиційний текстильний. Основними 
перевагами текстилю з льону-догунця є екологічність та міцність;

- другий напрям – харчовий. У даному напрямі відпрацьовані 
технології одержання олії за спрощеною ланкою технологічних 
операцій. Розроблений науковцями інституту процес одержання 
олії з насіння льону характеризується простотою та незначними 
витратами на виробництво, що обумовлює переваги представленого 
варіанту переробки;

- третій напрям – це використання складових льону в буді-
вельній галузі – в ізоляційних матеріалах, різноманітних бетонах, 
композитних матеріалах. Перспективним напрямом використання 
складових льону є виготовлення арболіту (кострицебетону) 
– різновиду легкого бетону, основними складовими якого є 
органічний заповнювач (костриця) і мінеральна основа (цементно-

участь льонарів у розробці майбутньої  
національної програми «здорова нація»
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пісочна суміш, вапно тощо). Інститут відпрацьовує склад 
будівельних сумішей на основі вапна та цементу.

- четвертий напрям — біоенергетика: виготовлення паливних 
брикетів, пелетів.

У насінні льону-довгунця міститься до 35% швидковисихаючої 
олії і до 23% білка. Олія є цінним продуктом і використовується в 
харчовій та в багатьох інших галузях промисловості.

Олія швидко висихає, вона придатна для виготовлення оліфи, 
лаків, фарб. Використовують її також у миловарній, фарма-
цевтичній, електротехнічній, паперовій, гумовій та інших галузях 
промисловості. Насіння й олію льону використовують також як 
лікарські засоби. З олії одержують препарат лінетол для лікування і 
профілактики атеросклерозу.

Унікальний склад лляної олії холодного пресування дає їй право 
бути лідером серед інших видів олій. Лляна олія містить повний 
комплекс незамінних поліненасичених жирних кислот – Омега-3, 
Омега-6 і Омега-9, вітаміни A, E, K, ретинол, вітаміни групи B. 

Лляна олія є ефективним засобом профілактики захворювань 
серцево-судинної системи, нападів інсульту та інфаркту міокарда, 
атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця. 
Включення лляної олії до  щоденного раціону сприяє зниженню 
рівня холестерину в крові і навантаження на серце та судини. Крім 
того, олія зменшує в'язкість крові, нормалізує рівень жирів, знижує 
ймовірність виникнення тромбів, а також запобігає утворенню 
атеросклеротичних бляшок. 

Застосування цього продукту не викликає побічних ефектів 
і алергічних реакцій, а також не має протипоказань. Лляну 
олію рекомендується  вживати післяопераційним хворим у 
реабілітаційний період. Також її рекомендують включати до 
дитячого харчування для повноцінного і здорового розвитку. 

Лляна олія дуже корисна людям, що займаються спортом. 
Жирні кислоти та вітаміни A і E, що входять до її складу, 
стимулюють процес швидкого відновлення м'язів після тренувань. 
При цьому поліпшується стан м'язів, підвищується їх еластичність.

Вживання лляної олії також має цілющий вплив на всю систему 
травлення: нормалізується робота печінки, ефективно лікуються 
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коліти, гастрити, печія. Крім того, олія є гарним засобом у боротьбі 
з паразитами. 

Для нормального функціонування організму людині потрібно 
вживати щодня натщесерце по одній-дві чайній ложечці лляної 
олії. Можна також заправляти нею салати, картоплю, додавати 
в каші та інші страви. Лляну олію не рекомендується піддавати 
тепловій обробці, оскільки при цьому вона втрачає свої унікальні 
властивості.

Льон має високу кормову цінність. В одному кілограмі насіння 
міститься 1,8 кормових одиниць. Цінним концентрованим кормом 
є макуха – побічний продукт переробки насіння льону на олію, що 
містить 6-12% жиру, 32-36% легкоперетравних білків. За пожив ніс тю 1 
кг макухи прирівнюється до 1,2 кормових одиниць. Її використовують 
як важливий компонент при виготовленні ком бі кор му. 

Початок XXІ сторіччя характеризується підйомом та більш 
широким використанням природних волокон, зокрема з льону. 
Україна має потенційні можливості та резерви для стабілізації 
стану й прискореного розвитку льонарства.

За останні роки у світі спостерігається посилення економічної 
зацікавленості до виробництва продукції з натуральних 
волокон, з-поміж яких визначне місце посідає льоноволокно. На 
текстильних підприємствах із волокна виробляють різні тканини, 
що відзначаються тривалим строком експлуатації, дуже гігієнічні, 
антистатичні та легко перуться.

Текстильне лляне волокно вдвічі міцніше бавовняного і втричі 
– вовняного. У середньому із 1 кг лляного волокна отримують 
10  м2 батисту, 2,4 м2 полотна або 1,6 м2  брезенту.

Невичерпні можливості переробки має коротке лляне волокно 
і костриця в технічних матеріалах: сорбенти, фільтри, клеючі і 
флотаційні розчини, утеплювачі, будівельні та меблеві плити, 
папір тощо. Величезні перспективи цієї цінної культури чекають 
свого масового застосування в добуванні і утилізації радіоактивних 
речовин з грунту і організму домашніх тварин.

Целюлоза льону характеризується дуже високою якістю і 
використовується у виробництві сигаретного паперу, грошових 
банкнот. Зокрема, американські долари на 25% зроблені з лляного 
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волокна і на 75% із бавовни. Вміст її у льону може досягати 90%, 
тоді як у твердої і м’якої деревини – лише 50-54%.

Костриця також придатна до використання як екологічне 
паливо. Теплотворна здатність її становить ≈ 15,5*103 Дж/кг, 
що вище теплотворної здатності деревини (11,3*103 Дж/кг) і 
торфу (8,5*103 Дж/кг). Попіл після її спалювання є дуже цінним 
біодобривом. Воно містить 24% СаО; 4,85% Р2О і 6,3% К2О.

Отже, комплексне використання такої цінної сільськогоспо-
дарської культури у всіх галузях сприятиме підвищенню 
екологічної чистоти довкілля та здоров’ю української нації.
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Шакола Сергій Адвертович, 
директор компанії «Ф'ючефуд»

Ми реалізуємо свій підхід  
до здорового харчування

Кожен, хто піклується своїм здоров’ям, розуміє, що снеки – це 
їжа не корисна.

Українська продуктова компанія «Ф’ючефуд» реалізує свій 
підхід до здорового харчування, який полягає в тому, що будь 
яка їжа, в якому б вигляді вона не була, що б з нею не робили, 
не повинна шкодити людському організму. Нині це є світовою 
тенденцією, тому ми переконані, що цей засадничий принцип 
має пронизати майбутню Національну програму «Здорова нація». 
Першим внеском в її реалізацію є випуск нашого інноваційного 
продукту - сушених «Ф’ючипсів».

«Ф’ючипси» виготовляються з насіння льону, а льон – продукт 
унікальний.

По-перше, в ньому міститься рекордна кількість корисних 
речовин, у тому числі – омега-3 жирні кислоти. Насіння льону 
іноді навіть називають лососем веганської кухні, адже найбільше 
цих кислот міститься саме в морській рибі. Насіння льону також 
є рекордсменом за вмістом білка – 18% на 100 грамів. Це можна 
порівняти, наприклад, з горіхами і навіть з деякими тваринними 
продуктами. До того ж, насіння багате на клітковину, корисну для 
кишковика. Як результат її вживання – відновлюється мікрофлора і 
навіть зникають шлунково-кишкові розлади.

У насінні льону є ще одна важлива властивість, яка дозволяє не 
використовувати загусників і емульгаторів. Коли його замочують 
у воді, виділяється слиз – так званий лляний кисіль. Крім того, 
що воно позитивно впливає на мікрофлору кишковика, завдяки 
технології виробництва «Ф’ючипсів» -  ще й допомагає сполучити 
всі інгредієнти й надати продуктові необхідної форми. 

Крім насіння льону, в рецептурі «Ф’ючипсів» присутні томати, 
перець, спеції. Тобто, продукт на 100% натуральний, а отже – 
корисний. І головне, «Ф’ючипси» під час виготовлення не смажать, 
а висушують теплим повітрям!
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Аналогів цього продукту на ринку нема. Він вирізняється 
не тільки своїм складом, а й зовнішнім виглядом. На полицях 
магазинів можна відразу помітити нетипову світлу упаковку з 
квадратними «віконцями», що нагадує інтерфейс планшета або 
смартфона, одне з яких прозоре,  щоб покупець міг побачити 
вигляд продукту.

 У розробці пакування було дотримано двох головних 
принципів: з одного боку, упаковка «Ф’ючипсів» схожа на 
традиційну пачку зі снеками, а з іншого – повністю відповідає 
поняттю їжі майбутнього, тобто ззовні вирізняється від усього, що 
було раніше. Сьогодні компанія «Ф’ючефуд» випускає два види 
«Ф’ючипсів» – «Класичні» та «Золоті». Їхня рецептура практично 
однакова, тільки в «Золотих» викорисовується жовтий льон. 
У разробці також маємо солодкі «Ф’ючипси», які ориентовані 
насамперед на дітей.
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Шкурко Микола Пантелійович, 
генеральний директор ТОВ «Просвітницька виробничо-комерційна 

фірма «Сяйво», голова Ради директорів Громадської спілки «Асоціація 
розвитку льонарства і коноплярства України»

Зовнішньо-економічні аспекти зростання 
українського льонарства

Розглядати проблематику виробництва льону-довгунця та льону 
олійного потрібно відокремлено, оскільки вона дуже відрізняється 
як за поточним розподілом виробництва й переробки, так і за 
напрямками використання продуктів. 

У світі щороку вирощується приблизно 90 тис. га льону-
довгунця. Більш як 80% з цього обсягу — в Європі, зокрема у 
Франції — до 70 тис. га. Світове виробництво якісних волокон 
складає орієнтовно 230 тис. тонн, де частка Європи становить 
до 85%. Якщо розглядати виготовлення не тільки волокон, а й 
очосів з льону, які використовуються для виробництва обшивки, 
наповнювачів і низькоякісних тканин, то частка України в 2014 
році була не більшою за 0,3%, або 870 тонн. 

Світове виробництво насіння льону олійного складає від 1,6 
до 2 млн тонн річно.   Основними виробниками є Канада, Росія, 
Китай,  Казахстан та США, серед яких Канада є ще й найбільшим 
трейдером. Стосовно України, то вирощування цієї культури 
відповідає рівню Великобританії (1,5%) і вдвічі поступається… 
Ефіопії. Щодо експорту, то тут основними гравцями, окрім Канади, 
є Росія й Казахстан. Помітні експортери — Аргентина, Китай, Перу, 
а також Україна з часткою близько 3%. Найбільшими імпортерами 
насіння льону є США, Китай, Німеччина, Нідерланди. У структурі 
імпорту Сполучені Штати та Китай займають 70% світового ринку. 
Завдяки глобалізації та зростанню економік країн Південної  та 
Південно-Східної Азії в найближчі роки прогнозується значне 
зростання споживання насіння льону в цих регіонах.

зовнішньо-еКономічні  
аспеКти зростання уКраїнсьКого 

льонарства
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Завдяки відносній невибагливості льону олійного, розвитку 
технологій та змінам клімату географія вирощування та врожай-
ність стабільно зростають. Ці аспекти надають додаткові пере-
ваги країнам з більш жорстким кліматом, ніж в Україні, а саме 
— Казахстану та Росії, які, крім того, ще й мають програми 
державної підтримки у вигляді довгострокових кредитів та 
субсидій. Зважаючи на тягар — мито: 8,2% для  експорту насіння 
льону до ЄС та 10% до інших країн світу, можемо констатувати, 
що для того, щоб залишатися конкурентоздатними на ринку, 
українським виробникам необхідно зосередити максимальну увагу 
на підвищенні врожайності льону. Так, нині середня врожайність 
коливається в межах 10 ц/га, у той час як прийнятною могла б бути 
25 ц/га, що далеко від максимальної.

Щодо кількісних показників експорту з України, то протягом 
останніх п’яти років маємо тенденцію до зростання — з 28 тис. до 
42 тис. тонн. Основними покупцями українського насіння льону є 
В’єтнам, Єгипет, Польща, Німеччина. Паралельно зі збільшенням 
об’ємів починаючи з 2014 року проявляється тенденція до 
зниження ціни насіння — приблизно на 34% за останні три роки. 

У довгостроковій перспективі вищезазначені фактори 
будуть тиснути на українського виробника ще більше, тому 
експорт сировини, зокрема неочищеного насіння, буде втрачати 
рентабельність. Безпосередня наближеність до європейського 
ринку, поступове збільшення та спрощення товарообігу між ЄС 
та Україною є стимулом до нарощування посівних площ, доробки 
насіння, експорту готової продукції. Окрему увагу пропонується 
звернути на вирощування насіння льону олійного для харчових і 
фармацевтичних потреб, у тому числі органічного, яке користується 
стабільним попитом у розвинених країнах.  Кліматичні умови 
в нашій країні дозволяють отримувати гарний врожай без вико-
ристання хімічних добрив, пестицидів тощо. 

Щодо льону-довгунця та загалом індустрії виробництва лляних 
волокон, то, наприклад, в ЄС у цьому процесі задіяно близько 
10 тис. компаній: від посіву до остаточної переробки та трейдерів. 
Європейська конфедерація льонарства та коноплярства, ство-
рена в 1951 році, є єдиною організацією в ЄС, що об’єднує та 
контролює всі етапи виробництва та переробки льону-довгунця. 
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Ця наднаціональна структура складається з відповідних асоціацій 
країн-учасників, оскільки лише такий спосіб співпраці дозволяє 
ефективно вести бізнес. Усе це однозначно вказує на необхідність 
побудови також і в нас високоорганізованої структури для 
координації всіх процесів та відродження льонарства як галузі 
виробництва волокон. 

Пригадаймо, що ще 25-30 років тому, коли такий комплекс в 
Україні діяв, виробництво волокон та очосів з льону становило 
понад 100 тис. тонн проти сьогоднішніх 870 тонн. Інша справа, що 
нині ланцюжок кооперації може відновитися на ринкових засадах, 
що і є метою нещодавно утвореної Асоціації розвитку льонарства 
і коноплярства України. 
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Звернення щодо першочергового включення до розгляду 
Законопроекту №4737 «Про внесення змін до Закону України 

«Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння 
деяких видів олійних культур» щодо скасування вивізного 
(експортного) мита на насіння льону, подрібненого або не 

подрібненого, та рижію». 
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