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Znaczenie gospodarcze
W Polsce uprawia się dwie formy użytkowe lnu zwyczajnego
(Linum usitatissimum L.), tj. włóknistą i oleistą. Wykorzystanie obu
form w gospodarce może być wszechstronne. Włókno stanowi surowiec przędzalniczy i powroźniczy, a ostatnio coraz częściej służy do
pozyskiwania celulozy oraz wyrobu tzw. kompozytów, wykorzystywanych w przemyśle meblarskim, motoryzacyjnym i budownictwie.
Nasiona są używane jako dodatek do pieczywa lub dodatek leczniczy
do pasz dla zwierząt, a także jako surowiec do produkcji wartościowego oleju lnianego, zawierającego około 16% kwasu linolowego (omega 6) i aż 51% kwasu α-linolenowego (omega 3), przy ich stosunku jak
0,31:1. Przykładowo, dla rzepaku udział tych kwasów tłuszczowych
wynosi 20:9 (przy stosunku jak 2,2:1) zbliżonym do optimum żywieniowego. Olej lniany wykorzystywany jest także jako olej techniczny,
szybkoschnący. Nasiona i olej mają również szerokie zastosowanie
w lecznictwie i farmakologii. Makuchy powstałe po wytłoczeniu oleju
są wartościową paszą treściwą zawierającą 25-30% białka. Natomiast
paździerze, uzyskane w trakcie przerobu słomy, są surowcem używanym do produkcji płyt meblowych i budowlanych, stanowią także dobry materiał opałowy lub mogą być wykorzystywane jako podłoże do
uprawy warzyw i grzybów.
Obecnie areał uprawy lnu oleistego w Polsce jest niewielki,
choć od kilku lat wzrasta, głównie dzięki jego uprawie przez duże gospodarstwa na większych areałach. W 2019 roku powierzchnia upraw
nasiennych lnu oleistego, wg danych Głównego Inspektoratu PIORiN,
wynosiła 27,3 ha. Spośród odmian formy oleistej największy areał
plantacji nasiennych zajmowała odmiana Lirina (89%), pochodząca
ze wspólnego katalogu CCA. Natomiast odmiany krajowe Jantarol
i Szafir zajmowały zaledwie 11% ogólnej powierzchni.
Łodygi odmian lnu oleistego są na ogół krótsze, grube i bardziej
rozgałęzione niż lnu włóknistego. Nasiona są większe (MTN 7-8 g)
i zawierają więcej tłuszczu (42-45%) niż lnu włóknistego. Posiadają
również walory dietetyczne i lecznicze. Len oleisty jest użytkowany
głównie na nasiona, choć także słoma stanowi surowiec do wykorzy2

stania przemysłowego, ze względu na około 15% zawartość włókna,
głównie krótkiego.
Obecnie w Krajowym Rejestrze (KR) znajdują się cztery odmiany lnu oleistego: Bukoz, Jantarol, Silesia i Szafir. Ta ostatnia wyróżnia
się od pozostałych większą odpornością na choroby typu Fusarium.
Najważniejszymi cechami oceny wartości gospodarczej nowych odmian lnu oleistego są plon nasion oraz zawartość w nich tłuszczu,
a dodatkowo także plon słomy. Wyniki plonowania wymienionych odmian lnu oleistego, uzyskane w latach 2018–2019 w doświadczeniach
COBORU, przedstawione są w tabeli 1.
Tabela 1.

Lp.

Len zwyczajny - oleisty. Plon nasion i słomy odmian

Odmiana

Wzorzec,
dt z ha
1. Bukoz -b
2. Jantarol -j
3. Silesia -b
4. Szafir -b
Liczba
doświadczeń

Plon nasion
% wzorca

Plon słomy
% wzorca

20182019

2019

2018

20182019

2019

2018

22,4

24,3

20,5

38,6

33,9

43,2

107
100
95
93

106
101
92
93

109
98
100
93

97
104
113
99

97
106
117
97

97
103
110
100

10

5

5

9

4

5

Kol. 1. wzorzec – Bukoz, Jantarol, Szafir
-b
– brązowy kolor nasion
-j
– jasny kolor nasion

W roku 2020 do Krajowego Rejestru wpisano jedną nową odmianę lnu oleistego o nazwie Silesia, która odznacza się zmienioną
proporcją zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu nasion. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe zamieszczone zostały w tabeli 2.
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Kol. 4: s.m.b. – sucha masa beztłuszczowa
Kol. 6-7: średnia z odmian o normalnym udziale kwasów tłuszczowych – Bukoz,
Jantarol, Szafir
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Wymagania klimatyczne
W warunkach Polski len zwyczajny jest rośliną roczną jarą. Jest
również rośliną dnia długiego, dlatego należy go wysiewać wczesną
wiosną, przy krótkim dniu, ażeby rośliny dobrze wyrosły i wytworzyły dużo nasion. Len oleisty jako roślina klimatu kontynentalnego jest
bardziej niż len włóknisty odporny na wysokie temperatury i okresy
suszy, zatem może być uprawiany na terenie całego kraju. Najlepsze
warunki do uprawy lnu oleistego występują w północnej, północno
-wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Ze względu na dobrze
rozwinięty i głęboko wnikający w glebę system korzeniowy, dobrze
znosi okresowe niedobry wody. Roczna suma opadów w rejonie uprawy powinna wynosić około 500 mm, z czego w okresie wegetacji 150
– 200 mm, a w maju i czerwcu 100 mm.
Wymagania glebowe
Len oleisty jest rośliną o średnich wymaganiach glebowych i łatwo można ją wprowadzić do płodozmianu. Dla uzyskania wysokich
plonów roślina ta wymaga gleby w dobrej kulturze, sprawnej, nieza5

chwaszczonej i bardzo dobrze przygotowanej do płytkiego zasiewu.
Uprawia się ją na glebach kompleksu pszenno-żytniego. Są to najczęściej stanowiska średnie i mocniejsze III–IV klasy. Gleba powinna
charakteryzować się dobrą przepuszczalnością i zdolnością do magazynowania wody. Nie zaleca się uprawiać lnu na glebach zwięzłych tj.
glinach i iłach, z uwagi na to, że są to gleby zimne, łatwo zlewające się
i zaskorupiające, a także na torfach i lekkich glebach piaszczystych.
Gleba powinna mieć uregulowany odczyn pH (zbliżony do obojętnego). Wapnowanie najlepiej jest wykonać jeszcze pod przedplon lnu.
Wymagania lnu oleistego w odniesieniu do przedplonu są niewielkie i w zasadzie dobrze udaje się on po każdej roślinie, która pozostawiła glebę w kulturze. Odpowiednim przedplonem dla lnu oleistego są rośliny okopowe (burak, ziemniak), gdyż gatunki te zazwyczaj
pozostawiają pole wynawożone oraz wolne od chwastów. Równie
dobrymi przedplonami dla lnu są zboża, tj.: pszenica, pszenżyto oraz
szczególnie owies, który jest określany jako roślina fitosanitarna.
W jego korzeniach wytwarzany jest alkaloid – skopolatyna, który
hamuje rozwój patogenów wywołujących choroby podstawy źdźbła.
Nie jest on porażany przez grzyby wywołujące choroby podsuszkowe,
dzięki czemu jest bardzo dobrym przedplonem dla pozostałych gatunków zbóż, a także dla lnu, który jest bardzo wrażliwy na patogeny
z rodzaju Fusarium. Ze względów właśnie fitosanitarnych zalecana
jest przerwa w uprawie lnu na tym samym polu co 6–7 lat.
Wymagania pokarmowe
Len oleisty pobiera ponad 70% składników pokarmowych
w krótkim okresie, tj. od początku pąkowania do pełni kwitnienia. Nawozi się go większą ilością azotu niż len włóknisty, ponieważ wysiewa się go rzadziej i okazuje się on mniej skłonny do wylegania. Roślina jest wrażliwa na niedobór azotu przede wszystkim od fazy jodełki
do pąkowania, ponieważ niedobór tego składnika wpływa na spadek
plonu nasion i słomy. Nadmiar azotu także okazuje się niekorzystny,
zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu, bo zatrzymuje rozwój roślin, a następnie opóźnia kwitnienie i powoduje nierównomierne doj6

rzewanie. W zależności od stanowiska, zalecana dawka azotu wynosi
od 30 do 60 kg N/ha. Na stanowisku ubogim w N min. stosuje się
nawożenie saletrzakiem lub saletrą amonową jeszcze przed siewem.
Z kolei na polu, gdzie zawartość N min. jest średnia, od fazy jodełki
wysiewa się pogłównie saletrę amonową.
Nawozy fosforowe, poza poprawą rozwoju systemu korzeniowego, przyśpieszają też dojrzewanie nasion, a potas zwiększa w nich
zawartość tłuszczu. W zależności od zasobności gleby w składniki
pokarmowe, należy zastosować od 30 do50 kg P2O5/ha i od 60 do
80 kg K2O/ha. Jednakże w praktyce rolniczej, na glebach o wysokiej
lub bardzo wysokiej zasobności w fosfor i potas, spotyka się zaniechanie nawożenia tymi składnikami, uzyskując zadawalające plony
nasion.
Uprawa
Generalnie po zbiorze przedplonu zbożowego zaleca się wykonać płytką uprawę ścierniska (gruberowanie na głębokość 3-4 cm, następnie po skiełkowaniu samosiewów, nasion chwastów płytka orka
lub talerzówka na głębokość 10-12 cm), wysiew nawozów mineralnych fosforowo-potasowych i wykonanie prawidłowej orki przedzimowej na głębokość 20 – 25 cm. Po zbiorze okopowych wystarczy
wykonać orkę przedzimową, z późniejszym ewentualnym jej wyrównaniem bronami. Wiosną glebę należy płytko doprawić, tak jak pod
zboża jare, pamiętając, aby zachować strukturę gruzełkowatą i nie
przesuszyć gleby, najlepiej agregatem uprawowym. Gleba nadmiernie
rozpylona lub niedoprawiona ogranicza wschody i dalszy rozwój roślin, co w efekcie prowadzi do spadu plonowania.
Siew

Optymalny termin siewu lnu dla północnej Polski, przypada w II
i III dekadzie kwietnia, kiedy wierzchnia warstwa gleby nagrzeje się
do temperatury 8–10°C.
Ilość wysiewu nasion lnu w kg/ha należy uzależnić przede
wszystkim od terminu siewu, warunków glebowych (polowa zdol7

ność wschodów), a także od zdolności kiełkowania oraz masy tysiąca nasion (MTN) wysiewanej odmiany. MTN zagranicznych odmian
lnu oleistego waha się w granicach od 5,5–10 g, a ilość wysiewu 40–
70 kg/ha.
Prawidłowa ilość wysiewu powinna zapewnić właściwą obsadę
roślin po wschodach. Na podstawie polskich doświadczeń przeprowadzonych w latach 2011-2012 wykazano, że najwyższe plony nasion
lnu oleistego gwarantowała liczba około 550 roślin/m2, którą otrzymano, wysiewając 700 nasion/m2. MTN lnu polskich odmian wysokolinolenowych wynosi średnio 7,2 g. Tak więc dla tych parametrów
i zdolności kiełkowania 90% ilość wysiewu wynosi 56 kg/ha.
Siew nasion można wykonać zwykłym siewnikiem zbożowym
na głębokość 2 cm, jednakże wymaga to starannego doprawienia roli,
precyzyjnego przykrycia i lekkiego dociśnięcia nasion do gleby, dlatego też lepiej jest użyć agregat uprawowo-siewny. Przy suchej glebie
głębokość siewu należy zwiększyć do 3 cm. Nasiona zaleca się wysiewać w rozstawie rzędów co 18-25 cm. Jednakże z powodzeniem len
oleisty można wysiewać w rozstawie rzędów co 12 cm (tak jak zboża),
przy ilości wysiewu ok. 50 kg/ha. Do siewu należy użyć kwalifikowany materiał siewny, najlepiej zaprawiony, o zdolności kiełkowania co
najmniej 85%.
Ochrona chemiczna
Obecnie w ochronie chemicznej lnu oleistego przed agrofagami,
dobór pestycydów jest mocno ograniczony – zwłaszcza wśród herbicydów. Najbardziej uciążliwymi chwastami w uprawie lnu są: komosa biała, przytulia czepna, tasznik polny, tobołki polne, chwasty z rodziny rumianowatych i rdestowatych oraz chwastnica jednostronna.
W związku z tym dobrze jest przeznaczyć stanowisko, gdzie skutecznie były zwalczane chwasty dwuliścienne. W uprawie lnu w początkowym okresie wzrostu i rozwoju należy nie dopuścić do zachwaszczenia plantacji.
W uprawie lnu wśród zarejestrowanych herbicydów znajdują się
preparaty do zwalczania chwastów jednoliściennych od fazy rozwinię8

tych liścieni do fazy rozwiniętego szóstego liścia właściwego (BBCH
10-16): Achiba 05 EC, Pilot 10 EC, Targa Super 05 EC oraz od fazy
jodełki (ok. 10 cm wysokości) do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH
50): Frequent, Fusilade Forte 150 EC, Trivko.
Do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych zarejestrowane są preparaty zawierające substancję czynną prosulfokarb, tj.: Amstaf 800 EC, Boxer 800 EC, Clayton Heed 800 EC, Krum 800,
Roxy 800 EC, Spannit 800 EC i Takoba 800 EC, do stosowania
w terminie do 3 dni po siewie.
W uprawach polowych najczęściej występującymi chorobami
są: fuzarioza, antraknoza lnu, mączniak prawdziwy, rdza lnu, septorioza lnu oraz zgnilizna twardzikowa. Fuzarioza jest jednak chorobą o największym znaczeniu gospodarczym w uprawach lnu. Występuje na terenie całego kraju, powodując placowe zamieranie roślin,
potęgując straty i zagrożenie silnej wtórnej ingerencji chwastów na
polu. W sprzyjających warunkach pogodowych patogen atakuje len
we wszystkich fazach rozwoju roślin. Warunki te to duża wilgotność
i wysoka temperatura powietrza oraz błędy agrotechniczne. Choroba
przenoszona jest przez resztki chorych roślin lub w postaci przetrwalników, dlatego też w jej ograniczaniu ważne jest starannie wykonanie
orki, która powinna głęboko przykryć źródło infekcji.
Do ochrony lnu oleistego przed chorobami zarejestrowanych
jest obecnie kilka preparatów (w nawiasie zwalczany patogen zgodnie
z rejestracją): Amister Gold (zgnilizna twardzikowa); Angle, Bicanta, Quadris Gold (sucha zgnilizna kapustnych, antraknoza lnu, septorioza lnu, zgnilizna twardzikowa, alternarioza lnu, rdza lnu); Evitol T
(zgnilizna twardzikowa) oraz Sparta 200 EC (mączniak prawdziwy).
Do najgroźniejszych szkodników upraw lnu należą: pchełka lnowa, długostopka lnowa, wciornastki oraz mszyce. Do ich zwalczania
zarejestrowane są insektycydy (w nawiasie zwalczany szkodnik zgodnie z rejestracją): Bulldock 025 EC, Cimex Forte 500 EC, Insektus
500 EC, Insektus Duo 500 EC, Spider 500 EC (pchełki, wciornastki); Inazuma 130 WG, Impower 130 WG, Nepal 130 WG, Tekapo
025 EC (pchełka lnowa, długostopka lnowa, wciornastek kalarepo9

wiec i wciornastek lnowiec). Z insektycydów biologicznych, zawierających w swoim składzie Bacillus thuringiensis var. aizawai należy
wymienić: XenFari WG oraz Xtreem zarejestrowane do zwalczania
gąsienic zjadających liście.
Zbiór
Przybliżony termin sprzętu lnu oleistego następuje mniej więcej
po 110–120 dniach od dnia siewu, gdy rośliny są w pełnej dojrzałości.
W tej fazie słoma jest koloru ciemnożółtego, od dołu brunatna, torebki
nasienne i szypułki brunatne, nasiona znajdujące się w torebkach są
suche. Oznaką pełnej dojrzałości lnu oleistego jest brązowy (odmiany
Bukoz, Silesia, Szafir) lub intensywnie złoty (odmian Jantarol,) kolor nasion, co przypada na koniec lipca. W tym czasie dojrzałe nasiona lnu oleistego charakterystycznie „dzwonią” w torebkach nasiennych po ich potrząśnięciu. Plantacje lnu zasobne w azot, uprawiane
na nieodpowiednich stanowiskach, wylęgnięte, porażone chorobami,
o opóźnionym terminie siewu, przysparzają trudności w ustaleniu odpowiedniego terminu zbioru. Objawy typowe dla poszczególnych faz
dojrzewania nie występują tak wyraźnie. Słoma nie nabiera koloru
żółtego, pozostaje zielona. Ustalając odpowiedni czas sprzętu takiego
lnu, należy kierować się stopniem dojrzałości nasion, a ściślej mówiąc
stopniem dojrzałości torebek nasiennych, które na takich plantacjach
z koloru zielonego przechodzą w kolor brązowy. Sprzęt lnu z plantacji zasobnych w azot należy przeprowadzić w okresie, gdy najstarsze
torebki nasienne w dolnej części wiechy zaczynają lekko brązowieć.
Zbiór lnu oleistego przeprowadza się przy pomocy kombajnów
zbożowych, przy parametrach technicznych podobnych jak przy zbiorze rzepaku ozimego. Rośliny kosi się na wysokości 10-15 cm poniżej
wiechy przy wilgotności nasion 9%. Warunkiem efektywnego koszenia lnu oleistego kombajnem jest niska wilgotność. Prędkość robocza
kombajnu ok. 2 km/godz.
Zebrane nasiona o wilgotności powyżej 12% należy wstępnie
dosuszyć ciepłym powietrzem, a następnie poddać właściwemu czyszczeniu i dosuszaniu. W praktyce siemię lniane dosusza się ciepłym po10

wietrzem w przedziale temperatur od 28 do 40°C. Wilgotność nasion
przeznaczonych do dłuższego składowania nie może przekraczać 7%.
Nasiona powinny mieć świeży zapach i zdrowy wygląd.
Średnie plony lnu oleistego na Żuławach wynoszą od 18 do
20 dt/ha. W dużym stopniu zależą one od struktury gleby oraz presji
agrofagów, których zwalczanie chemiczne jest ograniczone.
Ceny, jakie uzyskuje się za siemię lniane, w bardzo dużym stopniu zależą od jakości, odmiany (kolor nasion) oraz najczęściej od podaży nasion na rynku. Dla przykładu ceny nasion lnu przeznaczonych
do produkcji oleju ze zbioru w 2021 roku, wahały się w przedziale od
2700 do 3700 zł/tonę.
Podsumowanie
Należy nadmienić, iż wprowadzenie lnu oleistego do zmianowania poprawia dywersyfikację upraw w gospodarstwie oraz wpływa
korzystnie na plenność innych roślin uprawianych w tym samym płodozmianie. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń w Europie
i Ameryce Północnej stwierdzono, że len oleisty, stanowiący przedplon dla pszenicy ozimej, spowodował wzrost plonów ziarna pszenicy
o ok. 15% w porównaniu do upraw, gdy przedplonem była pszenica
ozima.
Produkcja lnu oleistego wyróżnia się bardzo niskimi nakładami środków do produkcji ponoszonych na 1ha uprawy w stosunku do
przychodu ze sprzedaży nasion. Poza tym producenci, którzy uprawiając tę roślinę, na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej
płatności obszarowej, mogą uzyskać dodatkowe dopłaty do produkcji
lnu, które w 2021 roku wyniosły 558,70 zł/ha.
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„Program Wieloletni 2008-2013 r. Ulepszanie roślin dla zrównoważonych egroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe”, Charakterystyka wartości użytkowej,
utrzymanie i doskonalenie zróżnicowanych genotypów lnu oleistego
o poszerzonej przydatności. Nr zadania: 8.4, IHAR w Poznaniu.
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