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Вступ. З багатьох відомих способів приго
тування трести з лляної соломи найбільше за
стосування мають розстилання та мочіння [1]. 

В Польщі, Румунії, Угорщині тресту із лля
ної соломи одержують на льонозаводах тепло
вим мочінням, в Нідерландах - мочінням і ча
стково розстиланням, в Чехії та Словаччині -
розстиланням [2]. У нашій державі використо
вують технологію росяного мочіння, тобто роз
стилання стебел льону на льонищі, де під дією 
мікроорганізмів відбувається руйнування пек
тинових та інших речовин, які є сполучною 
ланкою між волокном та деревиною. Інші види 
промислового приготування трести не знайшли 
застосування через великі енергетичні та 
капітальні витрати. Крім того, на території Ук
раїни, де розташовуються посіви льону-дов
гунця, достатньо сприятливі погодні умови для 
розстилання, яке в науковій літературі має на
зву «біологічний спосіб приготування трес
ти». За нього внаслідок життєдіяльності пек
тинорозкладальних мікроорганізмів руйнують
ся пектинові речовини, що з'єднують луб'яні 
пучки з тканинами стебла, завдяки чому волок
но легко відділяється під час подальшої ме
ханічної обробки [1]. Цей спосіб одержання 
трести вивчали багато вітчизняних та інозем
них вчених [1-2]. 

За даними іноземних вчених [1], у разі 
розстилання лляної соломи найбільш поши
рені гриби таких видів: Pullularia pullulans, 
Cladosporium herbatum purpuгascens, Alternaria 
tenuis, Epicocum Pullularia [2]. Присутність їх 
на рослинах під час біохімічних процесів, що 
перебігають в соломі у разі приготування трес
ти, особливо важлива. Вищезгадані види 
грибів, насамперед Cladosporium, прискорю
ють руйнування пектинів, що спричиняється до 
зменшення строків приготування трести із лля
ної соломи [4]. 

Велике значення для формування високо
якісного волокна має оптимальна густота стеб
лостою. Так, ще Г.М.Горбунов зазначав, що 
густіші посіви дають довгі й тонкі стебла, а 
відповідно і волокно, більш ніжне та гнучке, 
ніж із рослин обрідних (рідких) посівів [1]. 

Результати. Біологічний спосіб одержан
ня трести за допомогою агротехнічних при
йомів та обробки розісланої соломи різними 
хімічними препаратами систематично удоско
налюють в Національному аграрному універ
ситеті [1]. В процесі проведення досліджень з 
метою прискорення процесу приготування тре
сти штучно створювали сприятливі умови для 
інтенсифікації життєдіяльності пектино
руйнівних грибів завдяки поліпшенню їх міне
рального живлення. Рекомендовано для цього 
використовувати вуглеамонійні солі, спираю
чись на той факт, що їх розчин у концентрації 
2% є джерелом азотного живлення для споро
носних грибів, поліпшуючи їх життєдіяльність 
[1]. Внаслідок проведення цього експерименту 
встановлено, що під час приготування трести 
на стеблах льону містилось, залежно від 
строків збирання льону, від 11 до 16 видів 
грибів. 

Дослідження Б.В.Лесика, В.С.Хилевича, 
В.М.Мокринського та А.М.Сенькова свідчать, 
що хімічні сполуки, у складі яких є азот, впли
вають на розвиток пектиноруйнівних грибів. 
Одна із таких сполук - вуглеамонійна сіль 
(ВАС), яка в концентрації 2% є джерелом 
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азотового живлення пектиноруйнівних грибів, 
активізуючи їх розвиток та збільшуючи 
кількісний вміст [1]. 

Так, під час збирання льону-довгунця у 
фазі ранньої жовтої стиглості, на початку виле
жування соломи видовий склад мікрофлори 
характеризувався домінуванням таких видів, 
як Fusarium avenaceum (фузаріозне по
буріння) та Dothiorela gregaria (антракноз). 

Дані досліджень Б.В.Лесика, І.П.Карпця, 
І.А.Гиренка засвідчили, що у разі збирання 
льону-довгунця в фазі жовтої стиглості отри
мують волокно високої якості, бо воно 
повністю сформувалось, а луб'яні клітини ще 
не встигли здерев'яніти [З]. 

Такої самої думки доl])имуються й вчені 
Чехії та Словаччини. Так, Иозеф Лагола дово
дить, що під час збирання льону в фазі ранньої 
жовтої стиглості льон придатний лише на во
локно і зовсім непридатний для збирання 
насіння. 

Попередніми дослідженнями Б.В.Лесика, 
В.С.Хилевича, І.П.Карпця встановлено, що оп
тимальними періодами збирання льону-дов
гунця на насіння і волокно є фаза ранньожов
тої та жовтої стиглості. 

Відомо, що у разі розстилання соломи на 
льонищі технологічний процес перебігає за 
допомогою пектиноруйнівних пліснявих 
грибів Cladosporium herbatum Link та Alternaria 
linicola Glov [2]. Дослідженнями виявлено, що 
під час приготування трести на стеблах льону, 
залежно від строків розстилання, міститься від 
10 до 14 видів грибів і кілька видів бактерій. 

У контрольному варіанті до 14-ї доби роз
стилання видовий склад мікрофлори характе
ризувався домінуючим розмноженням пекти
норуйнівної мікрофлори Alter�aria li_ni_cola, 
Cladosporium herbatum, Colletotnchum l1n1 [2]. 
Після 14-ї доби видовий склад грибів змінив
ся. Так, в контрольному варіанті до грибів 
Fusarium graminear додалася шкідлива мікро
флора у вигляді Septoria linicola, Dothiorela 
gregaria, Gonatobotrys flava, які залишалися 
домінуючими до кінця вилежування. 

Аналіз кількісного складу мікрофлори по
казує, що в термін 14-18 діб інтенсивно зро
стає кількість целюлозоруйнівної та патоген
ної мікрофлори. 

Так, на 14-у добу кількість целюлозо
руйнівної мікрофлори становить 20 тис. шт./г, 
а на 18-у добу - 450 тис. шт./г, тобто зростає 
майже в 25 раз, кількість гнилісної мікрофлори 
за той самий період збільшується в 2 рази. Цим 
пояснюється зниження міцності волокна у 
період вилежування лляної соломи. 

У разі обробки останньої композиційним 
препаратом, а саме 1-фосфатом сечовини з 
натрієвою сіллю додецилбензолсульфокисло
ти, видовий склад мікрофлори в плині процесу 
розстилання значно відрізняється від кон
трольного варіанту. 

Домінуючими до 18-ої доби розстилання 
залишаються пектиноруйнівні гриби Alternaria 
linicola, Cladosporium herbatum, Colletotrichum 
lini, а після 18 діб вилежування лляної соломи 
ці гриби спостерігаються з частотою 30-50%. 

Аналізуючи літературні джерела, можна 
відзначити, що на даний час існують різні на
прямки вирішення питань інтенсифікації тех
нології розстилання, проте жоден із запропо
нованих способів не забезпечує необхідної 

якості трести, тому визначення найефек
тивніших способів одержання однотипної тре
сти на льонищі залишається актуальним й за 
сучасних умов [1]. 

Дані, наведені у роботах В.І. Рож ко, дово
дять, що внесення розчину ВАС в кількості 2% 
дає можливість скоротити тривалість приготу
вання трести під час збирання льону в фазі 
ранньої жовтої стиглості на 4-7 діб, тобто на 
12-22%, залежно від способу збирання [1]. 

висновки 

1. Вчені Національного аграрного універ
ситету зробили вагомий внесок в удосконален
ня приготування трести способом розстилан
ня. Внаслідок проведеної ними роботи вперше 
запропоновано вносити розчин вугле
амонійних солей у кількості 2% й потвердили 
його позитивну дію на прискорення процесу 
приготування трести, збереження сформова
ного рівня якості та урожайності льонопро
дукції. Отже, внесення розчину ВАС у кількості 
2% є ефективним технологічним прийомом, 
спрямованим на скорочення тривалості приго
тування трести внаслідок стимулювання роз
витку пектиноруйнівних мікроорганізмів, фер
ментативна діяльність яких прискорює проце
си розкладання пектинів та звільнення целю
лози від оточуючих її тканин. Досліджено та
кож розвиток видового і кількісного складу 
пектиноруйнівної мікрофлори у разі застосу
вання розчину вуглеамонійних солей у 
кількості 2% в процесі росяного приготування 
трести [1]. 

2. Обробка лляної соломи перед розсти
ланням хімічними композиційними препарата
ми на основі фосфату сечовини та неіоноген
них і аніоноактивних поверхнево-активних ре
човин зменшує інтенсивність утворення на 
стеблах соломи патогенної та целюлозо
руйнівної мікрофлори Fusarium graminear, 
Gonatobotrys flava, Dothiorela gregaria, Septoria 
linicola, Fusarium gibosum в 5,4-12,9 разу 
порівняно з контрольним варіантом, що при
зводить до зменшення неоднорідності фізико
механічних показників міцності соломи й від
окремлюваності на 9,51-10,41%, збереження 
міцності волокна на 16,1 Дан, скорочення 
терміну розстилання до 10-14 діб. 

З. Найбільший вплив на зменшення кількості 
целюлозоруйнівної та патогенної мікрофлори на 
стеблах лляної соломи в процесі розстилання 
має хімічний композиційний препарат фосфату 
сечовини з неіоногенною поверхнево-активною 
речовиною - оксіетильованим нонілфенолом 
АФ 9-10, який забезпечує майже повне знищення 
шкідливої мікрофлори [2]. 

Слід зазначити, що незалежно від періоду 
збирання льону, приготування трести із засто
суванням розчину вутеамо�йних солей у 
кількості 2% дає можливість мати досить ви
сокі показники її урожайності. Особливо знач
ний ефект від застосування ВАС спостерігався 
за умови формування стрічок двома та трьома 
секціями комбайна [1]. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що 
обробка стрічок соломи розчином ВАС у 
кількості 2%, незалежно від строків збирання 
льону, не тільки скорочує тривалість приготу
вання трести, а й водночас є ефективним при
йомом удосконалення біологічного спо_собу 
приготування трести, спрямованим на п1дви
щення збереження льонопродукції, її якості та 
урожайності. 
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