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W 1970 roku krajowa powierzchnia uprawy lnu wynosiła 98,3 tys. 
hektarów a w 1978 r. 83,9 tys. ha [7]. nastąpiło zmniejszenie powierzchni 
uprawy tej cennej rośliny przemysłowej o 14,4 tys. hektarów. Spadek 
powierzchni uprawy Inu nie budziłby żadnych obaw odnośnie zaopatrze- 
nia zakładów roszarniczych w surowiec, gdyby systematycznie wzrastała 
jego wydajność z hektara. Wówczas zwolniony areał gruntów z powodze- 
niem można byłoby wykorzystać pod zasiewy innych roślin uprawnych. 

Ale z wydajnością lnu tak nie jest. W latach 1971—1975 plon słomy 

nieodziarnionej lnu przemysłowego wynosił 35,8, a w 1978 r. 35,2 q/ha. 

Czyli na przestrzeni ośmiu lat nie nastąpił wzrost w wydajności plonów 

Inu. 

Jeżeli następuje spadek powierzchni uprawy, a wydajność z ha nie 

wzrasta, to może nastąpić taka sytuacja, że zabraknie roszarniom surow- 

ca, względnie potencjał produkcyjny zakładów nie będzie w optymalnym 

stopniu wykorzystany. 

Tymczasem systematyczny rozwój przemysłu włókienniczego stwarza 

coraz większe potrzeby na surowce naturalne. Wzrastają także możliwoś- 

ci eksportowe gotowych wyrobów z włókien naturalnych, które kraj 

może zawsze sprzedać po bardzo korzystnych cenach. 

W 1970 r. wyeksportowano za granicę wyrobów przemysłu Iniarskie- 

go, bawełnianego, jedwabniczego i wełnianego na sumę 285 milionów 

złotych dewizowych. W 1978 r. wyeksportowaliśmy powyższych Pro 

tów finalnych na wartość 876,2 milionów złotych dewizowych [7]. Czyli 

nastąpił ponad dwukrotny wzrost eksportu. Oznacza to, że len zaczyna 

nabierać coraz większego znaczenia gospodarczego. 

Polska chociaż zajmuje drugie po Związku Radzieckim miejsce na 

świecie w dziedzinie powierzchni uprawy Inu, to jednak przemysł lekki 

nie posiada nadmiaru włókna. 

W strukturze zasiewów pod len przeznacza się około 0,5% powierzch- 

ni rolnej. Dlatego len jest rośliną marginalną i za mało poświęca mu się 

uwagi. A przecież z surowca wyprodukowanego w kraju otrzymujemy
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około 148 mln metrów tkanin, których nie musimy kupować za dewi- 

zy [5, 8]. 

Wprawdzie przemysł lekki nie pracuje tylko na lnie, lecz i na ba” 
wełnie, to jednak jest rzecz w tym, że bawełnę z każdym rokiem trudniej 
zdobywa się. Ceny jej też szybko wzrastają. 

Jeżeli w 1970 r. przemysł włókienniczy dokonał importu bawełny na 

wartość 447,8 milionów złotych dewizowych, to w 1978 r. zakup ten 

wyniósł na sumę 761,7 milionów złotych dewizowych [7]. 

Oprócz bawełny sprowadza się z zagranicy także włókno lniane 
w ilości około 8—12 tys. ton, które jest też bardzo drogie [5]. 

Obecnie ludność coraz częściej poszukuje wyrobów z włókien natural- 

nych, ponieważ są one bardziej przydatne, gdyż nie powodują uczuleń 

skóry, są higroskopijne, przewiewne, a zatem zdrowsze niż wszystkie 

inne syntetyki. 

W USA import odzieży Inianej w roku 1970 wynosił 2,1 tys. ton, a już 

w 1971 zakup ten wzrósł do 6,5 tys. ton. [1]. 

Wobec ciągle wzrastającej na całym świecie pogoni za wyrobami 

z włókien naturalnych, u nas na len jako drogocenny surowiec trzeba 

patrzeć inaczej oraz wykorzystywać go w maksymalnym stopniu. 

Wymagać to będzie coraz intensywniejszych form gospodarowania 
lnem. W przemyśle roszarniczym powinna nastąpić poprawa w procesach 

technologicznych. W Europie zachodniej roszarnie uzyskują około 70% 
włókna długiego w stosunku do całkowitej zawartości. U nas wskaźnik 

ten jest daleko niższy. Czyli tkwią tutaj olbrzymie rezerwy surowcowe. 
Wystarczy zmodernizować park maszynowy we wszystkich roszarniach 

i już nastąpi radykalna poprawa w pozyskiwaniu włókna długiego. 
W niektórych zakładach roszarniczych trzeba byłoby wymienić całe ciągi 

technologiczne, gdyż praca jest tam nie atrakcyjna. W związku z tym 

ludzie nie chcą pracować i następuje brak siły roboczej, co w efekcie 
odbija się ujemnie na całej wstępnej technologii roszarniczej [1, 5, 6, 8]. 

Nie małe rezerwy produkcyjne istnieją w sferze gospodarki rolnej. 
Z całą pewnością można stwierdzić, że plony lnu przemysłowego są wciąz 

za niskie. Przeciętnie wahają się one w granicach od 25 do 35 q/ha sło- 

my nieodziarnionej. 

Czy to już jest górny pułap wydajności lnu? Otóż nie. W doświadcze- 
niach ścisłych: nawozowych, uprawowych, z walką chemiczną przeciw 
chwastom, odmianowych przeciętnie otrzymuje się plony tej rośliny rzę” 
du 80—100 q/ha. Czyli ponad dwukrotnie wyższe niż w praktyce. 

W czym tkwi przyczyna dotycząca niskich plonów. Naszym zdaniem 

roszarnie zatrudniają za mało instruktorów agrotechnicznych, których
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zadaniem jest doradztwo plantatorom od chwili wyboru pola pod len aż 
do sprzętu i sprzedaży na punkcie skupu. 

Len podobnie jak tytoń wymaga pieczołowitej uprawy i pielęgnacji 
oraz dużej wiedzy fachowej [2]. Instruktor agrotechniczny nie ma możli- 
wości odwiedzenia rolnika uprawiającego len przynajmniej 4 razy 
w okresie wegetacji i udzielenia mu odpowiednich porad, gdyż obsługi- 
wany przez niego teren jest za duży. 

W bardzo licznych przypadkach len jest uprawiany na glebie nie od- 

powiadającej tej roślinie, źle pielęgnowany, nieodżywiony oraz zachwasz- 

czony. Dlatego są niskie plony. 

W sferze mechanizacji jest też jeszcze wiele do zrobienia. Dotyczy 

to głównie sprzętu i wiązania lnu. Trzeba wyeliminować ręczne wiązanie, 

gdyż praca ta jest mocno uciążliwa i nie efektowna. Musi także nastąpić 

dalsza poprawa w wykonywaniu usług w zakresie opryskiwania plantacji 

przeciw chwastom. 

Proces intensyfikacji produkcji lniarskiej naszym zdaniem winien 

rozpocząć się od wydajności z hektara. 

W krajach wysoko rozwiniętych naukowe osiągnięcia są szybko wdra- 

żane do praktyki. 

U nas system wdrożeń Iniarskich, chociaż ma pewne już osiągnięcia, 

to jednak należałoby go gruntownie usprawnić. Nie może być tak, że 

jedni księgowi zaliczają wynagrodzenie pracowników wdrożeniowych do 

bezosobowego funduszu płac a rewidenci do osobowego funduszu płac. 

W konsekwencji wpływa to ujemnie na całość zagadnień związanych 

z wdrożeniami, gdyż pracownicy naukowi po prostu boją się podejmo- 

wać śmiałych, nowych rozwiązań. 

Ponadto na wdrożenia przeznacza się może za mało środków, które 

winne być większe [3, 4]. Nie rozwiązana jest sprawa w sposób dokład- 

ny, kto ma zajmować się na codzień problemami wdrożeniowymi [3, 4]. 

Stawiane rolnictwu wymagania w zakresie intensyfikacji produkcji 

stwarzają konieczność szybkiego upowszechniania i wdrażania osiągnięć 

o szerokiej praktyki rolniczej. Dotyczy to także i Iniarstwa. 

urodzaju roszarnie na zachodzie 

iana z olsztyńskiego, łomżyńskiego 

naukowych d 

Tym bardziej, że w latach niskiego 

kraju zmuszone są kupować słomę In 

i białostockiego. Roszarniom tym wówczas wzrastają koszty produ cji 

spowodowane przez transport. W celu wyjaśnienia sytuacji xosztów 

transportowych, podaje się, że do wagonu średniej wielkości można zała- 

dować zaledwie około 3 ton lnu nieodziarnionego. | | | 

Mając na uwadze wszystkie powyższe problemy Iniarskie, Białostocka 

Stacja Doświadczalna Krajowych Włókien Naturalnych w Kolnicy od 

i doswi i żeni ] jewództw: 
szeregu lat prowadzi doświadczenia wdrożeniowe na terenie woje
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białostockiego, suwalskiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego i ostrołęckiego. 
Doświadczenia wdrożeniowe są końcową fazą badań Ścisłych prowadzo- 
nych w tutejszej stacji. Mają one poprzez swoje wyniki wpływać na dal- 
szą intensyfikację produkcji Iniarskiej. Powierzchnia pola wdrożeniowe- 
go wynosi od 0,5 do 1,0 ha. Tematem omawianych doświadczeń wdroże- 
niowych jest — poprawna agrotechnika i nawożenie lnu włóknistego. 
Zagadnienie to nie jest nowe, lecz otrzymane przez nas wyniki wskazują 
na potrzebę dalszego upowszechniania wiedzy w tym zakresie. Dowodem 
tego są uzyskane z ostatnich trzech lat plony (tab.). 

Porównując wydajność plonów lnu z plantacji przemysłowych z wy- 
nikami otrzymanymi z pól wdrożeniowych widzimy, że różnice są ko- 
rzystne. Jeżeli przeciętne plony Inu w zakładach roszarniczych nie mogą 
przekroczyć dotychczasowego progu wydajności rzędu 42 q/ha, to wyniki 
z pól wdrożeniowych z łatwością są uzyskiwane w granicach od 43 do 
52 q/ha (tab. 1). Otrzymane zwyżki plonu Inu wynosiły od 7,3 do 19,1 q/ha 

Tabela 

Wydajność plonu Inu nieodziarnionego z doświadczeń wdrożeniowych 
i plantacji przemysłowych w rejonie poszczególnych zakładów roszarniczych, 

(średnia plonów z lat: 1976, 1977, 1978) 

  

  

  

Ilość prze- „ „Plony słomy 
prowadzonych nieodziarnionej w q/ha Zwyżka 

Rejon zakładu doświadczeń . plonu 
roszarniczego wdrożenio- | z doświadczeń| z plantacji w q/ha 

wych w bada- wdroże- przemy - 
nym okresie niowych słowych 

Szczytno 17 52,3 34,3 18,0 
Sępopol 16 — 48,2 40,9 7,3 
Mitakowo 9 49,3 32,9 16,4 
Bielsk Podlaski 14 43,5 34,2 9,3 
Elk 22 50,7 31,6 19,1 
  

słomy nieodziarnionej. Są to bardzo zadowalające rezultaty uzyskane bez 
stogowania dodatkowych nakładów. Stosowano jedynie poprawną agro" 
technikę, racjonalne nawożenie, troskliwą opiekę pielęgnacyjną w wa 
sie wiosny oraz terminową walkę chemiczną z chwastami. Uwzględniono 
stosunkowo najdoskonalsze herbicydy do zwalczania chwastów, lecz tylko 

takie, które są dostępne w sprzedaży. Znając możliwie szczegółowo we 
runki agroeokologiczne w rejonie poszczególnych zakładów roszarniczych 
można wyrazić pogląd, że tam gdzie uzyskano najwyższe zwyżki plonów
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_(tab.), to w tych regionach istnieją jeszcze pewne niedociągnięcia w za- 
kresie agrotechniki, nawożenia czy ochrony lnu. Stosunkowo wiele w tej 
dziedzinie wymagają w usunięciu zaniedbań rejony roszarni w Szczytnie, 
Miłakowie i w Ełku. 

W obrębie rejonu roszarni w Sępopolu wydajność lnu na plantacjach 
przemysłowych jest zawsze najwyższa. Zakład ten nigdy nie cierpiał na 
brak surowca. Wynika z tego, że rolnicy tamtejsi umieją uprawiać tę 
roślinę, a służba agrotechniczna działa tam dobrze. Stąd zwyżka surowca 
z doświadczeń wdrożeniowych w porównaniu do plantacji produkcyjnych 
była niższa. W terenie działalności zakładu roszarniczego w Bielsku Pod- 
laskim są też pewne możliwości w podwyższeniu wydajności plonów lnu 
z hektara mimo że w większości przypadków pola wymagają drenażu 

w celu uregulowania stosunków wodnych. Ze względu na nadmierne 
uwilgocenie gleb w okresie wiosennym rolnicy ci sieją len zbyt późno. 

Z. zamieszczonych w tab. wyników plonów z pól wdrożeniowych 

i plantacji przemysłowych lnu widzimy, że istnieją ogromne rezerwy 

surowcowe, które możliwe są do uzyskania w każdym rozpatrywanym 

tutaj zakładzie roszarniczym. Nie są to rezerwy wyimaginowane, lecz 

faktycznie otrzymane oraz udokumentowane. 

Jak wykazują doświadczenia ścisłe len w tutejszym regionie może 

wydać z hektara około 80—100 q słomy nieodziarnionej. Zatem naszym 

zdaniem należy wciąż rozwijać oraz udoskonalać system wdrożeń osiąg- 

niętych wyników badawczych do szerokiej praktyki rolniczej. 

Bez dalszego rozwoju potencjału badawczego w danych regionach 

oraz dobrego wdrażania i upowszechniania wyników naukowych trudno 

będzie zakładom roszarniczym uzyskać przeciętne plony lnu rzędu 50— 

60 q/ha słomy nieodziarnionej. 

Len jest rośliną bardzo wrażliwą na wszelkie niedomagania glebowe, 

nawozowe, ochroniarskie oraz całego kompleksu zjawisk przyrodniczych, 

które trzeba nieustannie poznawać. | 

Gdyby we wszystkich roszarniach w kraju w najbliższym okresie 

czasu plony ши wynosiły przeciętnie w granicach 50—70 q zha, to wów- 

czas można byłoby zwolnić np. pod pszenicę około 20 tys. hektarów. 

Jest to niebagatelna powierzchnia rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Jest nad czym dyskutować. Byłaby to tendencja prawidłowa. W przeciw- 

nym wypadku przy wyrażaniu poglądu, że można ograniczyć powierzch- 

nię zasiewów lnu, trzeba będzie liczyć się z brakiem surowca, zwłaszcza 

przy obecnych plonach, które są raczej niskie. Fakt ten może być pogłę- 

biony jeśli nadejdą okresy wegetacyjne niesprzy jające dla tej kapryśnej 

rośliny, , , 

Tylko właściwe sprzężenie nauki z praktyką rolniczą może szybko
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doprowadzić do dalszej radykalnej poprawy gospodarki surowcowej w 

przemyśle roszarniczym. 

Zatem wszystkie postulaty zawarte w pracy Kuźmy [3] i Miękusa [4] 

są bardzo słuszne i wyważone. Trzeba je tylko w przemyślany sposób 

zrealizować, ale kto nimi się zajmie? 

Produkty otrzymywane z włókna lnianego uznawane są obecnie na 

całym świecie jako ekskluzywne. Wszystko wskazuje na to, że trzeba 

dołożyć wiele starań, ażeby len oraz konopie były szerzej widziane 

w planowaniu perspektywicznym, gdyż bawełna na międzynarodowych 

rynkach staje się coraz trudniejsza w zdobywaniu. 
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