
 
Obecnie można zaobserwować wzrastający trend popytu na żywność  

o wysokiej wartości odżywczej, odznaczającej się odpowiednimi dla konsumenta 

walorami dietetycznymi. Do wytworzenia takiej żywności przydatne są oleje 

roślinne, całe nasiona roślin oleistych oraz makuchy i śruty poekstrakcyjne, w 

tym zwłaszcza lnu.  

Pod względem doboru stanowiska len oleisty nie ma zbyt dużych wymagań. 
Chociaż jest wdzięczny za uprawę po burakach cukrowych lub roślinach 
strączkowych (groch, bobik). Zadawala się uprawą po zbożach jarych (jęczmień, 
pszenżyto) lub ozimych (pszenica, pszenżyto). Jednak nie powinien być 
uprawiany na tym samym polu częściej niż co 5 – 6 lat.  

Do wydania wysokich plonów sięgających 3,0 t/ha nasion len potrzebuje gleb 
żyznych, średniozwięzłych, o dobrej strukturze, nie zaskorupiających się i o 
uregulowanych stosunkach wodnych. Len z reguły uprawia się na glebach o pH 
od 6,0 do 7,0, kompleksu żytniego bardzo dobrego (IIIa, IIIb klasa bonitacyjna 
gleb). Plon 3 t/ha nasion lnu wraz ze słomą pobiera średnio 57 kg N, 27 kg P2O5, 
87 kg K2O i 54 kg MgO. 

Ponadto roślina ta jest wrażliwa na niedobór w glebie miedzi, boru i cynku. 
Przedplonem dla lnu mogą być rośliny okopowe uprawiane na nawozach 
organicznych lub strączkowe oraz zboża na glebach zasobniejszych.  

Nawet bardzo wysokie nawożenie lnu nie da spodziewanych efektów w plonach 
roślin jeżeli: 

- nastąpiło trwałe lub okresowe zaburzenie stosunków wodnych w glebie, 

- gleba posiada kwaśny odczyn, 

- nieprawidłowo i nie w terminie wykonano zabiegi agrotechniczne.   



Istotnym zabiegiem w uprawie lnu oleistego jest pobranie próbek gleby 
wczesną wiosną i przesłanie ich do stacji chemiczno-rolniczej w celu oznaczenia 
zawartości składników pokarmowych, a przede wszystkim metali ciężkich, takich 
jak kadm, miedź, ołów i cynk. Jeżeli okaże się, że w glebie występują 
ponadnormatywne ilości wymienionych pierwiastków, wówczas należy 
zrezygnować z uprawy lnu oleistego na cele spożywcze. Natomiast glebę trzeba 
zwapnować i przeznaczyć pod uprawę roślin nieżywnościowych. 

Planując uprawę lnu oleistego na danym polu należy również wziąć pod uwagę 
pH gleby. Jeżeli gleba jest kwaśna to należy ją zwapnować pod przedplon, a nie 
pod len. 

Ustalając wysokość dawki składników pokarmowych pod len oleisty należy wziąć 
pod uwagę możliwość obniżenia zawartości tłuszczu w nasionach pod wpływem 
wysokiego nawożenia azotem. Fosfor i potas mają dodatni wpływ na 
kształtowanie się zawartości tłuszczu w nasionach lnu. 

Uprawę roli pod len rozpoczyna się orką jesienną, a wiosną tylko włóka, brony, a 
na glebach zbitych kultywator. Poziom nawożenia mineralnego zależy od 
zasobności gleb w podstawowe składniki pokarmowe i wynosi w kg/ha: 40-60 N, 
30-50 P2O5, 60-80 K2O i 15 MgO. Poza tym, wskazane jest nawożenie 
mikroelementami – szczególnie borem – jeżeli analiza gleb wskazuje na ich 
niedobór.  

Nawozy azotowe w formie mocznika, saletry amonowej lub saletrzaków, 
fosforowe w formie superfosfatów, a zwłaszcza superfosfatu potrójnego 
borowanego oraz potasowe w formie soli potasowych wprowadza się do gleby 
wiosną przed siewem lnu oleistego. Z nawożenia wieloskładnikowego pod len 
oleisty między innymi należy zalecić polimag 305 w dawce od 250 do 400 kg/ha 
lub polimag 405 w dawce 300-400 kg/ha. Niedobór azotu wynikający z wysokości 
dawki zastosowanego nawozu wieloskładnikowego można pokryć stosując 
pogłównie mocznik lub saletrę amonową w początkowym okresie rozwoju roślin. 

Na wysokość plonu nasion lnu oleistego istotny wpływ ma termin siewu. 
Optymalnym terminem jest początek siewu zbóż jarych (I dekada kwietnia). Ilość 
wysiewu nasion zależy od siły kiełkowania i ciężaru 1000 nasion. Waha się od 50–
60 kg/ha uprzednio zaprawionego materiału siewnego, w rozstawie rzędów 15–
20 cm. Bezpośrednio przed siewem nasion trzeba zastosować herbicyd 
Triflurotex 480 EC, w ilości 2 l/ha rozpuszczonego w 300 l/ha wody w celu 
zwalczenia pojawiających się chwastów. 



Zbioru lnu oleistego dokonuje się kombajnem zbożowym podczas pełnej 
dojrzałości nasion i przy brunatnym zabarwieniu torebek nasiennych. Przed 
zbiorem lnu nie należy stosować desykacji, jeżeli zamierza się wykorzystywać 
nasiona dla celów spożywczych. Bezpośrednio po omłocie należy nasiona 
natychmiast oczyścić z plew, dosuszyć zimnym powietrzem do 8-10% wilgotności 
i przechowywać je w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, aby utrzymać dobrą 
siłę kiełkowania. 

WARTOŚĆ PROZDROWOTNA LNU: 

Len to nie tylko surowiec do celów przemysłowych, ale również cenna 
roślina lecznicza, dostarczająca organizmowi wiele niezbędnych i potrzebnych 
składników pokarmowych oraz substancji biologicznie aktywnych. Wysoka 
wartość odżywcza beztłuszczowej pozostałości po usunięciu oleju od nasion 
zawierającej duże ilości białka jest wykorzystywana jako pasza dla zwierząt. 
Szczególnie cenne są te aktywne peptydy, które są nośnikami aktywności 
przeciwutleniającej oraz wykazują zdolność do obniżania ciśnienia krwi. Z nasion 
lnu można też uzyskać związki fenolowe należące do tzw. lignanów, wykazujące 
silną aktywność przeciwutleniającą. Wyżej wspomniane związki mają szczególne 
znaczenie dla człowieka, ponieważ wykazują silne działanie ochronne przed 
rakiem prostaty i piersi. Olej lniany pozyskiwany z nasion tej rośliny jest 
najbogatszym źródłem kwasu tłuszczowego alfa-linolenowego. Kwasowi, który 
zaliczany jest do grupy omega-3, przypisywane jest wielokierunkowe działanie 
biologiczne. Bierze on udział w regulacji poziomu cukru we krwi, korzystnie 
wpływa na wzrok, podnosi zdolności koncentracji, zwiększa odporność 
organizmu na stres.  

 

 

 


