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На інтенсивність розвитку мікрофлори мож
на впливати, застосовуючи для зволоження соло
ми луб'яних культур електрохімічно активовані 
(ЕХА) водні середовища [7]. Залежно від рівня рН 
водного середовищ прискорюється розвиток од
них та призупиняється розвиток інших груп 
мікроорганізмів. 

Аналіз впливу електрохімічна активованих водних середовищ 
на зміну видового і кількісного складу мікрофлори Це зумовлює скорочення терміну розстилан

ня та отримання трести з підвищеними фізико
механічними показниками. Зміну видового скла
ду мікрофлори в процесі розстилання лляної со
ломи із застосуванням ЕХА водних середовищ по
дано в табл. 2. 

в процесі ростилання лляної соломи 
Постановка завдання. Аналіз процесу одер

жання трести із соломи луб'яних куль�ур свідчить 
про недосконалість існуючих технологій розсти
лання. Якість сировини залежить від багатьох 
чинників: температури, вологості, аерації, кислот
ності середовища, які впливають на видовий 
склад і динаміку розвитку мікрофлори в процесі 
приготування трести розстиланням. На стеблах 
льону розвивається як корисна пектиноруйнівна 
мікрофлора, так і патогенна, що значно знижує 
якість одержаної трести [1-6]. Зміну видового 
складу мікрофлори в динаміці процесу розсти
лання лляної соломи подано в табл. 1. 

Вирішення. Аналіз видового складу мікро
флори свідчить, що з 1 по 10 добу вилежування 
домінуючими були пектиноруйнівні мікроор
ганізми Аltегпагіа linikola, Cladosporium herbarum, 
Collectotrschum lіпі. Слід зауважити, що в цей 
період шкідлива целюлозоруйнівна мікрофлора, 
представниками якої є Fusarium avenaceum, 
Fusarium graminear, Septoria linikola, зустріча
ється з частотою менше 30%. На 20 добу розсти
лання видовий склад грибів змінився. Так, 
збільшилася кількість целюлозоруйнівної мікро
флори і деякі види стали домінуючими. Пектино
руйнівні мікроорганізми зустрічалися з частотою 
30-50 %. 

ТАБЛИЦЯ 1 - Зміна видового складу 
мікрофлори в процесі розстилання 

лляної соломи 
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Примітка. 
* гриби, які рідко зустрічаються, 

з частотою менше 30%; 
гриби, які часто зустрічаються, 
з частотою від ЗО до 50%; 
грибі, яки є домінуючими 
й зустрічаються з частотою понад 50%. 
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Визначення видового й кількісного складу 
мікрофлори здійснювали на 4, 10 та 20 добу роз
стилання. На початку розстилання солома усіх 
варіантів перебуває за однакових умов. 

Зволоження активованими середовищами 
провадили на 4 добу розстилання. Суттєві зміни 
видового й кількісного складу мікрофлори спо
стерігалися після цього строку. 

Розстилання є неконтрольованим процесом, 
який залежить від погодних умов і за посушливої 
погоди може затягнутися до ЗО діб. 

За таких умов целюлозоруйнівна мікрофлора 
негативно впливає на якість трести, внаслідок чо
го вона стає непридатною для переробки. 

У разі дощової погоди на стеблах льону 
інтенсивно розвивається гнильна мікрофлора, що 
призводить до великих втрат трести і зниження її 
якості. 

Обробка лляної соломи ЕХА водними середо
вищами суттєво впливає на видовий склад мікро
флори в процесі розстилання. Під час застосу
вання електрохімічно активованих середовищ з 
слабокислою реакцією (рН = 4,45 - 6,70} 
спостерігається тенденція до домінування пекти
норуйнівних мікроорганізмів Alternaria linikola, 
Cladosporium herbarum, Collectotrschum lіпі з 1 по 
10 добу розстилання. На 20 добу ці гриби 
зустрічаються з частотою 30 - 50 %, а Alternaria 
linikola - з частотою понад 50 %. У разі застосу
вання електрохімічно активованих середовищ з 
рН = 3,85, 7,40 -11,10 на 10 і 20 добу розстилан
ня пектиноруйнівна мікрофлора зустрічається з 
частотою менше 30 %. 

ТАБЛИЦЯ 2 - Зміна видового складу мікрофлори в процесі розстилання лляної 
соломи із застосуванням ЕХА водних середовищ 
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ТАБЛИЦЯ з - Зміна кількісного складу целюлозоруйнівної мікрофлори в процесі 
розстилання лляної соломи із застосуванням ЕХА водних середовищ 

>, рН активованого середовища "' Q. 

:,; 
f:в .., 
·- \О ..., ..., :s � ... ІІІ а, "' а, .... st" 

;. 
а, .... .... "' 

t 
со st" Q. 

о ... .., .... а6' а6' <D- ....- !і: «> .,,- сі' .... 
i:::: \О .... .... 

о о <:[ "' 

а, 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
':іЕ 

(3 .�-!::; 
·2 � 3 10 7 8 10 15 21 25 26 26 26 20 10 
� g- d 
,2 8. � 

·і 20 160 265 574 856 1010 1240 1255 1264 1224 1030 532 



----------НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Шкідливі целюлозоруйнівні мікроорганізми Gonatobotris 
flava, Septoria Linikola, Fusarium gibosum, Fusarium graminear, 
Fusarium avenaceum інтенсивно розвиваються за зволоження 
водними середовищами з нейтральною й слаболужною ре
акцією (рН = 5,90-8,10) і на 20 добу розстилання стають 
домінуючими. 

У разі застосування електрохімічно активованих сере
довищ з рН = 3,85-5,2; 8,9-11,1 на 10 і 20 добу розстилан
ня пектиноруйнівна мікрофлора зустрічається переважно з 
частотою менше 30%. Водночас середовища з граничними 
значеннями рН (3,85, 10,40, 11,10) є несприятливими для 
розвитку як пектиноруйнівної, так і целюлозоруйнівної 
мікрофлори. 

В табл. 3 наведено результати дослідження зміни 
кількісного складу целюлозоруйнівної мікрофлори в про
цесі розстилання. 

Згідно з експериментальними даними, на 10 добу виле
жування кількість целюлозоруйнівних мікроорганізмів у 
контрольному варіанті та у разі застосування слаболужних 
середовищ дорівнює 25-26 тис. шт./г, а у варіантах зі зво
ложенням активованими середовищами з рН = 3,85-5,2 ста
новить 7-10 тис. шт./г. Слід зазначити, що в період з 10 по 
20 добу інтенсивно зростає кількість целюлозоруйнівної 
мікрофлори. Так, у контрольному варіанті на 20 добу вилежу
вання цей показник становить 1240 тис. шт./г, тобто зростає 
приблизно в 50 раз. Водночас за зволоження соломи 
анолітом з рН = 3,85 кількість целюлозоруйнівних мікроор
ганізмів на 20 добу є мінімальною й становить 160 тис. шт./г, 
що приблизно в 7,8 разу менше, ніж у контрольному варіанті. 

Максимальна кількість целюлозоруйнівної мікрофлори 
на 20 добу розстилання спостерігається у разі зволоження 
соломи слаболужним середовищем з рН = 8,9 і становить 
1264 тис. шт./г, що на 24 тис. шт./г більше, ніж у контроль
ному варіанті. Саме збільшенням кількості целюлозо
руйнівної мікрофлори під час зволоження соломи слабо
лужними середовищами з рН = 8,1-8,9 пояснюється зни
ження міцності волокна льону. 

Таким чином, дослідження видового й кількісного скла
ду мікроорганізмів, які розвиваються на соломі льону в 
процесі розстилання, свідчить, що застосування активова
них середовищ з рН = 3,85-5,2 є найоптимальнішим для 
розвитку пектиноруйнівної та зменшення кількості целюло
зоруйнівної мікрофлори, тобто сприяє підвищенню якості 
трести й отриманого з неї волокна. 

Через зміну видового і кількісного складу мікрофлори, 
зменшення кількості целюлозоруйнівної та патогенної 
мікрофлори процес розстилання, за указаних значеннях рН 
активованих водних середовищ, відбувається в основному 
під дією пектиноруйнівної мікрофлори. 

висновок 

Внаслідок проведених експериментальних досліджень 
встановлено, що обробка лляної соломи електрохімічно ак
тивованими середовищами з рН = 3,85-6,7 зменшує інтен
сивність утворення на стеблах соломи целюлозоруйнівної 
мікрофлори Gonatobotris flava, Septoria Linikola, Fusarium 
gibosum, Fusarium graminear, Fusarium avenaceum в 1,2-7,8 
разу порівняно з контрольним варіантом (рН = 7,4). 

У даних варіантах пектиноруйнівна мікрофлора 
домінує і зустрічається частіше, ніж в контрольному та у 
разі застосування середовищ з рН = 8,1-11,1. Завдяки цьо
му скорочується термін розстилання лляної соломи і 
зберігається якість трести льону. 
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