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Дослiдження iз використання бiомаси ряски
Lemna minor для очищення стiчних вод
В даний час активно використовують i вдосконалюють технологiї,
що дозволяють не тiльки ефективно отримувати поживнi речовини iз
стiчних вод, а й ефективно одночасно їх очищувати, що запобiгатиме забрудненню поверхневих i пiдземних природних водоймищ. Висока
кiлькiсть поживних речовин у вiдходах тваринництва i великi обсяги
цих вiдходiв створюють глобальну екологiчну проблему. Альтернативнi системи очищення стiчних вод, заснованi на використаннi водних
рослин, дозволяють перетворювати поживнi речовини зi стiчних вод в
рослинну бiомасу, що дозволить уникнути проблем, пов’язаних iз утилiзацiєю органiчних вiдходiв сiльського господарства. Вченi проводять
дослiдження iз вивчення потенцiйного використання ряски для очищення вод, особливо для видалення iз води поживних речовин. Висока
стiйкiсть ряски до високих концентрацiй забруднювачiв i водночас поживних речовин є дуже цiнною її властивiстю в очищеннi стiчних вод;
ще однiєю перевагою ряски перед iншими водними рослинами є її стiйкiсть до низьких температур. Ефективний витяг поживних речовин iз
стiчних вод (i отже їх очищення) можна здiйснити за допомогою ряски
Lemna minor.
Об’єктом дослiджень служили зразки стiчних вод iз метантенка,
очищення яких проводили ряскою виду Lemna minor, яку попередньо
вирощували у лабораторних i природних умовах водойми. Метою роботи було вивчення процесу асимiляцiї основних речовин i накопичення
бiомаси ряскою Lemna minor iз урахуванням варiювання концентрацiї стiчних вод, впливу умов культивування на накопичення бiомаси.
Встановлено, що ряска ефективно асимiлює, тим самим видаляє азот i
фосфор iз реакцiйного середовища (стiчних вод), включаючи їх у власний процес метаболiзму. Експериментально показано, що на 3-му тижнi культивування Lemna minor зафiксований максимальний вiдсоток
вмiсту бiлку у рясцi. Поглинання азоту i фосфору ряскою протiкає
досить швидко у перiод лаг-фази. На етапi експоненцiального зростання ряска активно асимiлює азот i фосфор зi збiльшенням концентрацiї субстрату, включаючи данi речовини до свого метаболiзму, про що
свiдчить пiдвищення швидкостi росту бiомаси. Ряска швидко адаптується в умовах, що змiнюються, насамперед у таких як iнтенсивнiсть
свiтла, температура i концентрацiя поживних речовин. В ходi експерименту встановлено, що залежностi поглинання iонiв амонiю i полiфосфатiв, а також обсяги накопиченої бiомаси були нелiнiйними iз плином
часу. Показано, що найвища питома швидкiсть асимiляцiї спостерiгалася у реакцiйному середовищi iз концентрацiєю стiчних вод близько

60 %. Незважаючи на той факт, що реакцiйне середовище скiнчилося
на 23-тю добу експерименту, ряска Lemna minor продовжувала накопичувати бiомасу до 29 днiв культивування. Таким чином, отриманi результати дозволяють обґрунтовано рекомендувати використання ряски
Lemna minor для очищення стiчних вод, що дозволить iстотно знизити
негативний вплив органiчних вiдходiв сiльськогосподарських тварин на
навколишнє середовище.

