
LEN ZWYCZAJNY - (Linum usitatissimum)

Len (Linum L.) – rodzaj roślin zielnych krótkowiecznych  (przeważnie trzyletnich) z rodziny
lnowatych. Pochodzi ze wschodniej Europy i z  rejonu Morza Śródzi
emnego. Do rodzaju należy ok. 200 gatunków, z czego na  stanowiskach naturalnych lub
zdziczałych notowanych jest 6 gatunków. W uprawie  kilka kolejnych spo
ś
ród których największe znaczenie ma len  zwyczajny.
Łodyga
Składa się z części korzeniowej, łodygi właściwej i  części wierzchołkowej. Na całej długości
pokryta włóknem.
Liście
Lancetowate.
Kwiaty
Niebieskie, żółte, różowe lub białe, otwierające się w  dni słoneczne.
Owoce
Torebki nasienne, pięciokomorowe, zawierają od 10 do 12  spłaszczonych oleistych nasion.
Systematyka
Pozycja rodzaju w systemie Reveala

  

Gromada  okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne  &
U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa różowe (Rosidae  Takht.), nadrząd
Geranianae Thorne ex Reveal, rz
ą
d lnowce (Linales Baskerville),  rodzina lnowate (Linaceae DC. ex Gray), podrodzina Linoideae
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(DC. ex Gray) Arn.,  plemię Lineae Rchb., rodzaj len (Linum L.)[2].
Zastosowanie

  

Najważniejszym  gatunkiem lnu jest len zwyczajny (Linum usitatissimum), roślina włóknodajna i 
oleista pochodz ąc
a z Bliskiego Wschodu, stara ro
ś
lina użytkowa uprawiana od  kilku tysięcy lat dostarczaj
ą
ca włókna, które mimo konkurencji tworzyw  sztucznych nadal jest bardzo cenione, makuchów
na paszę, itd. Nasiona (siemię  lniane) używane s
ą
w lecznictwie.
Roślina uprawna: z powodu występowania  włókien na całej długości, łodygi lnu są wyrywane z
korzeniami a nie 
ś
cinane w  czasie zbiorów. Jest to ro
ś
lina, której wszystkie czę
ś
ci wykorzystuje się w  przemy
ś
le a jedynym odpadem s
ą
pyły produkcyjne powstaj
ą
ce w procesie jej  przerobu. Uzyskuje się z niej:
z części środkowej łodygi, włókno długie, do  produkcji wysokiej jakości przędz czesankowych,
osnowowych i dalej tkanin.
z  części wierzchołkowej i korzeniowej, włókno krótkie, do produkcji przędz  zgrzebnych wątko
wych.
nasiona oleiste, z których wytwarza się olej, pokost  itp. Nasiona lnu mają również
zastosowanie w przemy
ś
le farmaceutycznym (używa  się ich do sporz
ą
dzania maceracji) i medycynie ludowej.
paździerze – powstałe  w procesie pozyskiwania włókna, z połamanej, zdrewniałej części
łodyg, s
ą
surowcem do produkcji płyt pa
ź
dzierzowych o podobnych wła
ś
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ciwo
ś
ciach jak płyty  wiórowe
odpady roszarnicze – krótkie włókna z przyklejonymi paździerzami,  których nie udało się
oddzielić przy pozyskiwaniu włókna, s
ą
surowcem do  produkcji wysokiej jako
ś
ci papieru. Dawniej stosowane również jako materiał  termoizolacyjny.
wytłoki powstałe przy produkcji oleju z nasion, podobnie jak  torebki nasienne (plewy),
przerabiane są na pasze
Roślina oleista  dostarczająca cennego oleju jadalnego i przemysłowego. Nasiona lnu zawieraj
ą
do  35% oleju, poza tym 20% białka, enzymy i glikozydy kwasów: olejowego, linolowego  i
stearynowego.
Roślina lecznicza. Olej lniany, Oleum Lini ma ochronne  działanie powlekające śluzówki układu
pokarmowego. Jest stosowany wewnętrznie  przy nieżytach żoł
ą
dka i jelit, a także przy nieżytach pęcherza moczowego i dróg  moczowych. Zewnętrznie używa
się go przy stanach zapalnych skóry, owrzodzeniach,  wypryskach.
Roślina ozdobna: sadzona jest na rabatach, w ogrodach skalnych, w  runie parkowym oraz w
grupach naturalistycznych.
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