
Існують кілька способів біологі- 
чного приготовлення трести льону- 
довгунця, серед яких нині застосо- 
вують лише метод росяного мочін- 
ня ( 1 ,  2, 9, 12).

Суть способу росяного мочіння 
полягає у порушенні зв ’язків між 
волокнистими пучками та іншими 
навколишніми тканинами для того, 
щоб за допомогою подальшого ме- 
ханічного впливу виділити чисте 
волокно. Цей процес здійснюється 
на стелищі, де на стебла діють к л і- 
матичні   умови   -     світло,    температу-
ра, вологість та інші. Нині доведе- 
но. що таке перетворення здійсню- 
ється за допомогою пектиноруйнів- 
них пліснявих грибів — Cladospo- 
rium herbarum Link та Alternaria lin- 
c ola Glov [8 ].

Спори грибів, що знаходяться 
на поверхні рослин, проростають, 
утворюється міцелій грибів, і вони 
своїми гіфами через найменші трі- 
щинки проникають усередину сте- 
бел, а, досягнувши паренхіми, по- 
чинають швидко проростати, утво- 
рюючи сплетіння сірого кольору. 
Завдяки цьому льоносолома набу- 
ває сіро-сталевого забарвлення і 
перетворюється на тресту [10].

Ферменти гриба Cl adosporium 
herbarum здатні розкладати середин- 
ні пластинки луб 'яних пучків і на
віть при певних умовах — кліткови- 
ну, тому слід точно визначати опти- 
мальні строки підняття льонотрести. 
Сприятливими умовами для життє- 
діяльності основних пектинозбро- 
джуючих грибів, а відповідно й 
для виготовлення трести вважають- 
ся такі: температура повітря — 18-  
20°С. вологість — 60- 80%, добра 
аерація. Негативно впливають на 
процес вилежування різкі перепади 
температури і збільшення вологості. 
За оптимальних умов треста вигото- 
вляється у стислі строки — 2- 3 ти- 

  жні,  шо на   практиці  відбувається  рі-
дко, досить часто строки вилежу- 
вання розтягуються і становлять від 
4-х до 7-ми тижнів [ 11,12].

Усі вищеперелічен і мікрооргані- 
зми малочутливі до д ії низьких доз 
радіоактивного випроміню вання. 
так, наприклад, гриби витримують 
без помітної шкоди дози радіації 
пон ад  10000 Гр. Для порівняння: 
доза      при    якій     виживає    половина

організмів, що піддається випромі- 
нюванню, для більшості вищ их ро- 
слин становить кілька тисяч Гр.

Визначення видового і кількіс- 
ного складу м ікроорганізмів, за 
участі яких відбувалося вилежуван- 
ня трести, проводили відповідно до 
"М етодичних вказівок... з виконан- 
н я”. Для цього від початку до за- 
кінчення вилежування через кож- 
них 7 днів відбирали зразки льоно- 
соломи з трьох шарів стрічки [4].

 Ж иттєдіяльність             мікрофлори -
визначальний      фактор      формування

якісного врожаю  льонотрести 
впливає на тривалість періоду ма- 
церації. Видовий склад і активність 
грибів залежать від стану стелиша 
та метеорологічних умов. Так, до- 
слідженнями В.Г. Дідори, Д.І. Іпо- 
литова, Г. Зотова та інших авторів 
виявлено позитивний вплив підсіву 

трав на виготовлення трести [3,  5, 
6]. При стелінні на рихлокушових 
злакових травах умови вилежуван- 
ня трести, особливо за високих вро
жаїв, значно поліпшуються. Для 
оптимізаш ї умов аерації доцільне 
обертання стрічок. Нашими дослі- 
дами встановлено, що під час при 
готування трести на стеблах льону 
містилось 11 видів грибів.

Згідно з нашими даними (табл. 1), 
у першу добу вилежування на всіх 
варіантах досліду домінує вид Fusа- 
rium     а vепасеит      (фузаріозне    побу-

В.Г. ДІДОРА,
І.Ю . ДЕРЕБОН,

O.A. САЮ К. 
Державний агроекологічний 

університет

1 . Видовий склад мікрофлори льонотрести залежно 
від типу стелища в зоні посиленого радіоекологічного контролю 

( середнє за 20 0 3 -2 0 0 5  pp.)

БІОЛОГІЧНА МАЦЕРАЦІЯ ЛЬОНОСОЛОМИ
Особливості в зоні радіоактивного забруднення

дом* -  домінуючі, що зустрічаються з част о тою більше 50%;
ч/з* -   часто зустрічаються, частота 3 0 -50%; 
р/з* -  рідко зустрічаються, частота менше 30%.



ріння). Крім нього, часто зустріча- 
лися такі види: Dothiorela gregaria 
(антракноз), Fusarіи т  gibosum (фу- 
заріозне в ’янення), Рhота еxigиа 
(фомоз). П ектиноруйнівні гриби 
Аlternaria linicola і Сladosporium her- 
barит зустрічалися рідко.

На 21-й день вилежування трес- 
ти на льонищі без підсіву трав у зо- 
ні посиленого радіологічного нава- 
нтаження до домінуючих Fusarіит 
аvепасеит додались такі види гри- 
бів, як Fusarium gibosum та Sеріоrі а  
linicola, шо залиш ились домінуючи- 
ми до кіния росяного мочіння. П е- 
ктиноруйнівні гриби на початок 
вилежування зустрічались рідко, а в 
кінці приготування трести спосте- 
рігався їх інтенсивний розвиток.

Наявність трав’яного покриву, 
штучно створеного на стелищі за 
підсіву трав, позитивно вплинула 
на видовий склад мікрофлори. На 
21-й день мацерації пектиноруйнів- 
ні гриби зустрічаються частіше, а 
наприкінці вилежування домінують 
або ж зустрічаються з частотою, 
близькою до домінування. Підсів 
трав    впливав   і   на   чисельність   Dot-
hiorela gregaria, Fusarіит  аvепасеит, 
Fusarіит gibosum та Sеріоrіа linicola,  
які  з   21-ї  доби  зустрічаються рідше 
порівняно з контролем і на кінець 
приготування льонотоести з часто- 
тою меншою 30% і лише в рідких 
випадках -  з частотою, близькою 
до 50%.

Такий характер зміни видового 
складу грибів спостерігався при 
проведенні обертання. Проте у ва- 
ріанті без підсіву трав з обертанням 
на 21-й день вилежування в зоні 
посиленого радіоекологічного кон- 
тролю домінуючими залиш ались 
лише F u s a r і и т  
gibosum та Sеріоrіа linicola і лиш е наприкінці приготу- 
вання трести вони зустрічались рі- 
дко. Пектиноруйнівні гриби у цьо- 
му варіанті досліду наприкінці при- 
готування трести були домінуючим 
або близькими до цього.

Обертання стрічки на варіантах з 
підсівом трав істотно не змінило ви- 
довий склад мікрофлори, і призвело 
лише до того, шо наприкінці виле- 
жування А l t e r n a r i a  
linicola і Сladospo-rium herbarum тбули домінуючими.

Динаміка видового складу мік- 
рофлори в зоні гарантованого доб- 
ровільного відселення (табл. 2) бу- 
ла подібною до зони посиленого 
радіоекологічного контролю.

Таким чином, можна зробити 
висновок, що вилежування льону 
на штучно створеному зеленому

покриві стимулює розвиток пекти- 
норуйнівних мікроорганізмів і при- 
гнічує життєдіяльність шкідливої 
для трести мікрофлори незалежно 
від щільності радіоактивного забру- 
днення (табл. 1, 2).

Для докладнішого вивчення пе- 
ребігу м ікробіологічних процесів 
було здійснено кількісний аналіз 
мікрофлори, що бере участь у ма- 
церації. На перш ий день приготу- 
вання трести загальна кількість 
грибів на стеблах становила 26- 32 
тис./г солом и. В зоні посиленого 
радіоекологічного контролю основ- 
ну кількість -  15 тис./г  становили 
гриби -  збудники хвороб. Загальна 
чисельність пектинозброджувачів — 
11 ти с ./г  (табл. 3).

Через два тижні після збирання 
кількісний склад змінився. Загальна 
кількість Аlternaria linicola і Сladospo- 
rium herbarum зросла до 48 тис./г со- 
ломи на контрольному варіанті і до 
76 тис./г соломи на варіанті з підсі- 
вом райграсу пасовищного та кост- 
риці лучної. Загальна чисельність 
інших  представників  мікрофлори

на цей же період мацерації стано- 
вила 53,40 та 37 тис./г соломи від- 
повідно до варіантів досліду.

Через чотири тижні в зоні поси- 
леного радіоекологічного контролю 
спостерігалося зростання загальної 
кількості пектинозброджуючих 
грибів, що становить на контролі 
125 тис./г соломи, з підсівом рай- 
грасу пасовиш ного та костриці лу- 
чної — 152 та 157 тис./г соломи від
повідно до варіантів досліджень. 
Характерною особливістю даного 
періоду спостережень є значне пе- 
реважання загальної чисельності 
пектинозброджувачів над кількістю 
іншої мікробіоти, при чому кіль- 
кість м ікроорганізм ів збудників 
хвороб є менш ою у варіантах з під- 
сівом рихлокущ ових злакових трав. 
Застосування агротехнічного при- 
йому обертання, що було проведе- 
но через два тижні після початку 
вилежування трести позитивно 
впливало на процес виготовлення 
трести. Це проявилося на всіх варі
антах досліду, коли на 21-й день 
мацерації порівняно з контролем
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збільшилась загальна кількість Al- 
temaria Linicola і Cladosporium herba- 
rum і помітно зменшилась кількість 
інших грибів.

Застосування обертання у ком - 
плексі з виготовленням трести на 
штучному трав’яному покриві мак- 
симально прискорю є мацерацію.

1 . Вплив способів приготовання трести 
на кількісний склад мікрофлори в зоні радіоактивного забруднення

 (середнє за 2003-2005 рр.), тис./г сировини

Н априкінці виготовдення трести, 
відбулося деяке зменшення кількос- 
гі Altemaria linicola і Cladosporium her- 
barum  та спостерігалося зростання 
чисельності грибів -  збудників хво- 
роб, що особливо чітко проявилося 
на контрольному варіанті. На варіа- 
нтах з  підсівом трав кількість пекти- 
нозброджувачів практично не змі- 
нюється, але трохи зросла кількість 
целюлозозброджуючих вплів грибів.

Динаміка чисельності мікроор- 
ганізмів практично однакова неза-  
лежно від зон радіаційного забруд- 
нення, в яких проводилися дослі- 
дж ен ня, а деякі відхилення у кіль- 
кісних показниках, на нашу думку. 
не впливали на період мацерації 
трести (табл. 3).

Підсумовуючи результати наших 
трирічних досліджень, можна зроби- 
ти висновок, що незалежно від 
щільності радіозабруднення викори 
стання рихлокущових злакових трав 
для створення штучною зеленого 
покриву сприяє життєдіяльності пек- 
тиноруйнівної мікрофлори та при- 
гнічує розвиток збудників хвороб, а  
застосування обертання трести через 
2 тижні після розстилу підсилює ці 
процеси і скорочує термін виготов- 
лення трести.
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