
�

У�� ����6��

БІОПРЕПАРАТИ� �� БІООР�А�І��ОМ�� �� БІООР�А�І��ОМ�� 
ЗЕМЛЕРОБСТ��І
1Па�ти�а� ���П��� ���П��� 2Па�ти�а� М����
�Інститут мікробіології і вірусології ім.� �.��.� �аболотного НАНУ, 
вул.� Академіка �аболотного, ��4, м.� �иїв, 0��4�, Українаул.� Академіка �аболотного, ��4, м.� �иїв, 0��4�, Україна �иїв, 0��4�, Україна�иїв, 0��4�, Україна
2Всеросійський Н�І сільськогосподарської мікробіології,
ш.� Подбельського, �, м.� С.�-Петербург-Пушкін, 220�4�, �осія Подбельського, �, м.� С.�-Петербург-Пушкін, 220�4�, �осія

У�а�а�ьнен� �е�у�ьтати д�с�іджень ук�аїнських та ��сійсь�
ких �чених�мік��бі����і��� щ� ст�су�тьс� ст���енн� мік��бних 
п�епа�аті� та їх �аст�су�анн� у сучасн�му бі����анічн�му �ем�е�
��бст�і�� Р�����да�тьс� �сн��ні факт��и та схема бі�техн����іч�
н��� �и��бницт�а �а�начених бі�п�епа�аті��� ��ка�ан��� щ� �дні�� 
� най�аж�и�іш�их ск�ад��их п�епа�ату � ф��ма й��� �и��т���енн��� 
�ктуа�ьними � п�ш�ук уні�е�са�ьних нап��н��ачі� та �����бка бі��
п�епа�аті� �і�них м�дифікацій�� �датних �абе�печити максима�ьну 
п�ист�с��аність їхніх бі�а�енті� д� к�нк�етних ум�� �е�і�ні��� 
Ук�аїнськими �ченими �пе�ш�е �����б�ені �е�ьна�� �і�нін��а та �е��
мику�ітна ф��ми бі�п�епа�аті� на �сн��і н��их ш�тамі� а��тфік�
су�а�ьних бакте�ій��

�л�чові слова� бі����анічне �ем�е��бст���� бі�техн����ічне 
�и��бницт���� мік��бні п�епа�ати�� ф��ми бі�п�епа�аті���

Незважа�чи на те, �о наприкінці ХХ і напочатку ХХІ сторіч 
техногенне навантаження на агробіоценози та інтенсивність веден-
ня сільського господарства де�о знизились, процеси вичерпання 
природних ресурсів не припинилися.� Порушення кругообігу по-
живних речовин внаслідок різкого скорочення внесення органічних 
та мінеральних добрив, ерозійні процеси, руйнація меліоративних 
систем, широке розповс�дження сегетальної фітобіоти, шкідників 
і збудників хвороб, зроста�чі ризики подальшої руйнації сучасних 
агроландшафтів, усього природного середови�а загрожу�ть агро-
промисловому виробництву України [�-�].� Нині постала необхід-
ність відновлення природних екосистем, збереження їхнього біоло-
гічного розмаїття, а також захисту агроекосистем від деградації.�

� усіх факторів, �о визнача�ть продуктивність складної усіх факторів, �о визнача�ть продуктивність складноїусіх факторів, �о визнача�ть продуктивність складної факторів, �о визнача�ть продуктивність складноїфакторів, �о визнача�ть продуктивність складної, �о визнача�ть продуктивність складної�о визнача�ть продуктивність складної визнача�ть продуктивність складноївизнача�ть продуктивність складної продуктивність складноїпродуктивність складної складноїскладної 
системи ґрунт – рослина – мікроорганізми, останні відігра�ть ґрунт – рослина – мікроорганізми, останні відігра�тьґрунт – рослина – мікроорганізми, останні відігра�ть – рослина – мікроорганізми, останні відігра�тьрослина – мікроорганізми, останні відігра�ть – мікроорганізми, останні відігра�тьмікроорганізми, останні відігра�ть, останні відігра�тьостанні відігра�ть відігра�тьвідігра�ть 
значну, а часом – головну роль.� Мікроорганізми суттєво вплива�ть, а часом – головну роль.� Мікроорганізми суттєво вплива�тьа часом – головну роль.� Мікроорганізми суттєво вплива�ть часом – головну роль.� Мікроорганізми суттєво вплива�тьчасом – головну роль.� Мікроорганізми суттєво вплива�ть – головну роль.� Мікроорганізми суттєво вплива�тьголовну роль.� Мікроорганізми суттєво вплива�ть роль.� Мікроорганізми суттєво вплива�тьроль.� Мікроорганізми суттєво вплива�ть.� Мікроорганізми суттєво вплива�тьМікроорганізми суттєво вплива�ть суттєво вплива�тьсуттєво вплива�ть вплива�тьвплива�ть 



�

на формування і генезис ґрунту, значно� міро� визнача�ть його формування і генезис ґрунту, значно� міро� визнача�ть йогоформування і генезис ґрунту, значно� міро� визнача�ть його і генезис ґрунту, значно� міро� визнача�ть йогоі генезис ґрунту, значно� міро� визнача�ть його генезис ґрунту, значно� міро� визнача�ть йогогенезис ґрунту, значно� міро� визнача�ть його ґрунту, значно� міро� визнача�ть йогоґрунту, значно� міро� визнача�ть його, значно� міро� визнача�ть йогозначно� міро� визнача�ть його міро� визнача�ть йогоміро� визнача�ть його визнача�ть йоговизнача�ть його йогойого 
род�чість.�.� 

Перші відомості стосовно корисності мікроорганізмів �одо відомості стосовно корисності мікроорганізмів �одовідомості стосовно корисності мікроорганізмів �одо стосовно корисності мікроорганізмів �одостосовно корисності мікроорганізмів �одо корисності мікроорганізмів �одокорисності мікроорганізмів �одо мікроорганізмів �одомікроорганізмів �одо �одо�одо 
підви�ення род�чості ґрунтів одержані більш як сто років тому.� род�чості ґрунтів одержані більш як сто років тому.�род�чості ґрунтів одержані більш як сто років тому.� ґрунтів одержані більш як сто років тому.�ґрунтів одержані більш як сто років тому.� одержані більш як сто років тому.�одержані більш як сто років тому.� більш як сто років тому.�більш як сто років тому.� як сто років тому.�як сто років тому.� сто років тому.�сто років тому.� років тому.�років тому.� тому.�тому.�.� 
Погляди на взаємовідносини рослин і мікроорганізмів зводились на взаємовідносини рослин і мікроорганізмів зводилисьна взаємовідносини рослин і мікроорганізмів зводились взаємовідносини рослин і мікроорганізмів зводилисьвзаємовідносини рослин і мікроорганізмів зводились рослин і мікроорганізмів зводилисьрослин і мікроорганізмів зводились і мікроорганізмів зводилисьі мікроорганізмів зводились мікроорганізмів зводилисьмікроорганізмів зводились зводилисьзводились 
головним чином до встановлення між ними трофічних зв�язків.� чином до встановлення між ними трофічних зв�язків.�чином до встановлення між ними трофічних зв�язків.� до встановлення між ними трофічних зв�язків.�до встановлення між ними трофічних зв�язків.� встановлення між ними трофічних зв�язків.�встановлення між ними трофічних зв�язків.� між ними трофічних зв�язків.�між ними трофічних зв�язків.� ними трофічних зв�язків.�ними трофічних зв�язків.� трофічних зв�язків.�трофічних зв�язків.� зв�язків.�зв�язків.��язків.�язків.�.� 
�азом з тим, дослідження останніх років показали, �о ці зв�язки з тим, дослідження останніх років показали, �о ці зв�язкиз тим, дослідження останніх років показали, �о ці зв�язки тим, дослідження останніх років показали, �о ці зв�язкитим, дослідження останніх років показали, �о ці зв�язки, дослідження останніх років показали, �о ці зв�язкидослідження останніх років показали, �о ці зв�язки останніх років показали, �о ці зв�язкиостанніх років показали, �о ці зв�язки років показали, �о ці зв�язкироків показали, �о ці зв�язки показали, �о ці зв�язкипоказали, �о ці зв�язки, �о ці зв�язки�о ці зв�язки ці зв�язкиці зв�язки зв�язкизв�язки�язкиязки 
значно складніші, багатогранніші, ніж було відомо раніше, і �о складніші, багатогранніші, ніж було відомо раніше, і �оскладніші, багатогранніші, ніж було відомо раніше, і �о, багатогранніші, ніж було відомо раніше, і �обагатогранніші, ніж було відомо раніше, і �о, ніж було відомо раніше, і �оніж було відомо раніше, і �о було відомо раніше, і �обуло відомо раніше, і �о відомо раніше, і �овідомо раніше, і �о раніше, і �ораніше, і �о, і �оі �о �о�о 
вони велико� міро� визнача�ть нормальний розвиток і функці- велико� міро� визнача�ть нормальний розвиток і функці-велико� міро� визнача�ть нормальний розвиток і функці- міро� визнача�ть нормальний розвиток і функці-міро� визнача�ть нормальний розвиток і функці- визнача�ть нормальний розвиток і функці-визнача�ть нормальний розвиток і функці- нормальний розвиток і функці-нормальний розвиток і функці- розвиток і функці-розвиток і функці- і функці-і функці- функці-функці-
онування рослин.� �астосову�чи сучасні молекулярно-біологічні рослин.� �астосову�чи сучасні молекулярно-біологічнірослин.� �астосову�чи сучасні молекулярно-біологічні.� �астосову�чи сучасні молекулярно-біологічні�астосову�чи сучасні молекулярно-біологічні сучасні молекулярно-біологічнісучасні молекулярно-біологічні молекулярно-біологічнімолекулярно-біологічні-біологічнібіологічні 
методи, вдалось показати, �о рослини ма�ть набір генів, які визна-, вдалось показати, �о рослини ма�ть набір генів, які визна-вдалось показати, �о рослини ма�ть набір генів, які визна- показати, �о рослини ма�ть набір генів, які визна-показати, �о рослини ма�ть набір генів, які визна-, �о рослини ма�ть набір генів, які визна-�о рослини ма�ть набір генів, які визна- рослини ма�ть набір генів, які визна-рослини ма�ть набір генів, які визна- ма�ть набір генів, які визна-ма�ть набір генів, які визна- набір генів, які визна-набір генів, які визна- генів, які визна-генів, які визна-, які визна-які визна- визна-визна-
ча�ть ефективність рослинно-мікробної взаємодії.� Ці гени перебу- ефективність рослинно-мікробної взаємодії.� Ці гени перебу-ефективність рослинно-мікробної взаємодії.� Ці гени перебу- рослинно-мікробної взаємодії.� Ці гени перебу-рослинно-мікробної взаємодії.� Ці гени перебу--мікробної взаємодії.� Ці гени перебу-мікробної взаємодії.� Ці гени перебу- взаємодії.� Ці гени перебу-взаємодії.� Ці гени перебу-.� Ці гени перебу-Ці гени перебу- гени перебу-гени перебу- перебу-перебу-
ва�ть у латентному стані за відсутності мікроорганізмів і в інших у латентному стані за відсутності мікроорганізмів і в іншиху латентному стані за відсутності мікроорганізмів і в інших латентному стані за відсутності мікроорганізмів і в іншихлатентному стані за відсутності мікроорганізмів і в інших стані за відсутності мікроорганізмів і в іншихстані за відсутності мікроорганізмів і в інших за відсутності мікроорганізмів і в іншихза відсутності мікроорганізмів і в інших відсутності мікроорганізмів і в іншихвідсутності мікроорганізмів і в інших мікроорганізмів і в іншихмікроорганізмів і в інших і в іншихі в інших в іншихв інших іншихінших 
процесах участі не беруть [4].� � іншого боку, мікроорганізми також участі не беруть [4].� � іншого боку, мікроорганізми такожучасті не беруть [4].� � іншого боку, мікроорганізми також не беруть [4].� � іншого боку, мікроорганізми такожне беруть [4].� � іншого боку, мікроорганізми також беруть [4].� � іншого боку, мікроорганізми такожберуть [4].� � іншого боку, мікроорганізми також [4].� � іншого боку, мікроорганізми також� іншого боку, мікроорганізми також іншого боку, мікроорганізми такожіншого боку, мікроорганізми також боку, мікроорганізми такожбоку, мікроорганізми також, мікроорганізми такожмікроорганізми також такожтакож 
містять генетичні фактори, які функціону�ть тільки при взаємодії з генетичні фактори, які функціону�ть тільки при взаємодії згенетичні фактори, які функціону�ть тільки при взаємодії з фактори, які функціону�ть тільки при взаємодії зфактори, які функціону�ть тільки при взаємодії з, які функціону�ть тільки при взаємодії зякі функціону�ть тільки при взаємодії з функціону�ть тільки при взаємодії зфункціону�ть тільки при взаємодії з тільки при взаємодії зтільки при взаємодії з при взаємодії зпри взаємодії з взаємодії звзаємодії з зз 
рослинами.� Іншими словами� співіснування мікроорганізмів і рос-.� Іншими словами� співіснування мікроорганізмів і рос-Іншими словами� співіснування мікроорганізмів і рос- словами� співіснування мікроорганізмів і рос-словами� співіснування мікроорганізмів і рос-� співіснування мікроорганізмів і рос-співіснування мікроорганізмів і рос- мікроорганізмів і рос-мікроорганізмів і рос- і рос-і рос- рос-рос-
лин – це результат встановлення загальної генетичної системи, яка – це результат встановлення загальної генетичної системи, якаце результат встановлення загальної генетичної системи, яка результат встановлення загальної генетичної системи, якарезультат встановлення загальної генетичної системи, яка встановлення загальної генетичної системи, якавстановлення загальної генетичної системи, яка загальної генетичної системи, яказагальної генетичної системи, яка генетичної системи, якагенетичної системи, яка системи, якасистеми, яка, якаяка 
є ново� спільніст� мікро- і макроорганізмів.� Таке співіснування не ново� спільніст� мікро- і макроорганізмів.� Таке співіснування неново� спільніст� мікро- і макроорганізмів.� Таке співіснування не спільніст� мікро- і макроорганізмів.� Таке співіснування неспільніст� мікро- і макроорганізмів.� Таке співіснування не мікро- і макроорганізмів.� Таке співіснування немікро- і макроорганізмів.� Таке співіснування не- і макроорганізмів.� Таке співіснування неі макроорганізмів.� Таке співіснування не макроорганізмів.� Таке співіснування немакроорганізмів.� Таке співіснування не.� Таке співіснування неТаке співіснування не співіснування неспівіснування не нене 
є випадковим – у ході евол�ції рослини набули здатності оптимі- випадковим – у ході евол�ції рослини набули здатності оптимі-випадковим – у ході евол�ції рослини набули здатності оптимі- – у ході евол�ції рослини набули здатності оптимі-у ході евол�ції рослини набули здатності оптимі- ході евол�ції рослини набули здатності оптимі-ході евол�ції рослини набули здатності оптимі- евол�ції рослини набули здатності оптимі-евол�ції рослини набули здатності оптимі- рослини набули здатності оптимі-рослини набули здатності оптимі- набули здатності оптимі-набули здатності оптимі- здатності оптимі-здатності оптимі- оптимі-оптимі-
зувати сво� життєдіяльність за рахунок використання потенціалу сво� життєдіяльність за рахунок використання потенціалусво� життєдіяльність за рахунок використання потенціалу життєдіяльність за рахунок використання потенціалужиттєдіяльність за рахунок використання потенціалу за рахунок використання потенціалуза рахунок використання потенціалу рахунок використання потенціалурахунок використання потенціалу використання потенціалувикористання потенціалу потенціалупотенціалу 
мікроорганізмів.� Тобто мікроорганізми перебрали на себе деякі.� Тобто мікроорганізми перебрали на себе деякіТобто мікроорганізми перебрали на себе деякі мікроорганізми перебрали на себе деякімікроорганізми перебрали на себе деякі перебрали на себе деякіперебрали на себе деякі на себе деякіна себе деякі себе деякісебе деякі деякідеякі 
функції рослин, при цьому рослини виграли, оскільки ма�ть не всі рослин, при цьому рослини виграли, оскільки ма�ть не всірослин, при цьому рослини виграли, оскільки ма�ть не всі, при цьому рослини виграли, оскільки ма�ть не всіпри цьому рослини виграли, оскільки ма�ть не всі цьому рослини виграли, оскільки ма�ть не всіцьому рослини виграли, оскільки ма�ть не всі рослини виграли, оскільки ма�ть не всірослини виграли, оскільки ма�ть не всі виграли, оскільки ма�ть не всівиграли, оскільки ма�ть не всі, оскільки ма�ть не всіоскільки ма�ть не всі ма�ть не всіма�ть не всі не всіне всі всівсі 
необхідні їм гени, а тільки ті, які дозволя�ть запускати і регул�ва- їм гени, а тільки ті, які дозволя�ть запускати і регул�ва-їм гени, а тільки ті, які дозволя�ть запускати і регул�ва- гени, а тільки ті, які дозволя�ть запускати і регул�ва-гени, а тільки ті, які дозволя�ть запускати і регул�ва-, а тільки ті, які дозволя�ть запускати і регул�ва-а тільки ті, які дозволя�ть запускати і регул�ва- тільки ті, які дозволя�ть запускати і регул�ва-тільки ті, які дозволя�ть запускати і регул�ва- ті, які дозволя�ть запускати і регул�ва-ті, які дозволя�ть запускати і регул�ва-, які дозволя�ть запускати і регул�ва-які дозволя�ть запускати і регул�ва- дозволя�ть запускати і регул�ва-дозволя�ть запускати і регул�ва- запускати і регул�ва-запускати і регул�ва- і регул�ва-і регул�ва- регул�ва-регул�ва-
ти рослинно-мікробну взаємоді�.� рослинно-мікробну взаємоді�.�рослинно-мікробну взаємоді�.�-мікробну взаємоді�.�мікробну взаємоді�.� взаємоді�.�взаємоді�.�.�

Пізніше було показано, �о за допомого� мікроорганізмів було показано, �о за допомого� мікроорганізмівбуло показано, �о за допомого� мікроорганізмів показано, �о за допомого� мікроорганізмівпоказано, �о за допомого� мікроорганізмів, �о за допомого� мікроорганізмів�о за допомого� мікроорганізмів за допомого� мікроорганізмівза допомого� мікроорганізмів допомого� мікроорганізмівдопомого� мікроорганізмів мікроорганізмівмікроорганізмів 
рослини забезпечу�ть свої потреби в елементах живлення �азот, забезпечу�ть свої потреби в елементах живлення �азот,забезпечу�ть свої потреби в елементах живлення �азот, свої потреби в елементах живлення �азот,свої потреби в елементах живлення �азот, потреби в елементах живлення �азот,потреби в елементах живлення �азот, в елементах живлення �азот,в елементах живлення �азот, елементах живлення �азот,елементах живлення �азот, живлення �азот,живлення �азот, �азот,азот,, 
фосфор, калій то�о�, фізіологічно активних речовинах, гормонах, калій то�о�, фізіологічно активних речовинах, гормонахкалій то�о�, фізіологічно активних речовинах, гормонах то�о�, фізіологічно активних речовинах, гормонахто�о�, фізіологічно активних речовинах, гормонах�, фізіологічно активних речовинах, гормонахфізіологічно активних речовинах, гормонах активних речовинах, гормонахактивних речовинах, гормонах речовинах, гормонахречовинах, гормонах, гормонахгормонах 
то�о.� А також те, �о мікроорганізми здатні захи�ати рослини від.� А також те, �о мікроорганізми здатні захи�ати рослини відА також те, �о мікроорганізми здатні захи�ати рослини від також те, �о мікроорганізми здатні захи�ати рослини відтакож те, �о мікроорганізми здатні захи�ати рослини від те, �о мікроорганізми здатні захи�ати рослини відте, �о мікроорганізми здатні захи�ати рослини від, �о мікроорганізми здатні захи�ати рослини від�о мікроорганізми здатні захи�ати рослини від мікроорганізми здатні захи�ати рослини відмікроорганізми здатні захи�ати рослини від здатні захи�ати рослини відздатні захи�ати рослини від захи�ати рослини відзахи�ати рослини від рослини відрослини від відвід 
фітопатогенів, для боротьби з якими поки �о немає ефективних, для боротьби з якими поки �о немає ефективнихдля боротьби з якими поки �о немає ефективних боротьби з якими поки �о немає ефективнихборотьби з якими поки �о немає ефективних з якими поки �о немає ефективнихз якими поки �о немає ефективних якими поки �о немає ефективнихякими поки �о немає ефективних поки �о немає ефективнихпоки �о немає ефективних �о немає ефективних�о немає ефективних немає ефективнихнемає ефективних ефективнихефективних 
засобів.�.� 

Таким чином, можна зробити висновок, �о активізація мі- чином, можна зробити висновок, �о активізація мі-чином, можна зробити висновок, �о активізація мі-, можна зробити висновок, �о активізація мі-можна зробити висновок, �о активізація мі- зробити висновок, �о активізація мі-зробити висновок, �о активізація мі- висновок, �о активізація мі-висновок, �о активізація мі-, �о активізація мі-�о активізація мі- активізація мі-активізація мі- мі-мі-
кробно-рослинної взаємодії є потужним фактором підви�ення-рослинної взаємодії є потужним фактором підви�еннярослинної взаємодії є потужним фактором підви�ення взаємодії є потужним фактором підви�еннявзаємодії є потужним фактором підви�ення є потужним фактором підви�енняє потужним фактором підви�ення потужним фактором підви�енняпотужним фактором підви�ення фактором підви�енняфактором підви�ення підви�енняпідви�ення 
продуктивності агроекосистем, потенціал якого на сьогодні вико- агроекосистем, потенціал якого на сьогодні вико-агроекосистем, потенціал якого на сьогодні вико-, потенціал якого на сьогодні вико-потенціал якого на сьогодні вико- якого на сьогодні вико-якого на сьогодні вико- на сьогодні вико-на сьогодні вико- сьогодні вико-сьогодні вико- вико-вико-
ристовується вкрай незадовільно [4, �].� вкрай незадовільно [4, �].�вкрай незадовільно [4, �].� незадовільно [4, �].�незадовільно [4, �].� [4, �].�

У зв�язку з ви�евикладеним актуальним є створення і за- зв�язку з ви�евикладеним актуальним є створення і за-зв�язку з ви�евикладеним актуальним є створення і за-�язку з ви�евикладеним актуальним є створення і за-язку з ви�евикладеним актуальним є створення і за- з ви�евикладеним актуальним є створення і за-з ви�евикладеним актуальним є створення і за- ви�евикладеним актуальним є створення і за-ви�евикладеним актуальним є створення і за- актуальним є створення і за-актуальним є створення і за- є створення і за-є створення і за- створення і за-створення і за- і за-і за- за-за-
стосування новітніх біотехнологій, які базу�ться переважно на новітніх біотехнологій, які базу�ться переважно нановітніх біотехнологій, які базу�ться переважно на біотехнологій, які базу�ться переважно набіотехнологій, які базу�ться переважно на, які базу�ться переважно наякі базу�ться переважно на базу�ться переважно набазу�ться переважно на переважно напереважно на нана 
використанні мікробних препаратів, здатних сприяти одержанн� мікробних препаратів, здатних сприяти одержанн�мікробних препаратів, здатних сприяти одержанн� препаратів, здатних сприяти одержанн�препаратів, здатних сприяти одержанн�, здатних сприяти одержанн�здатних сприяти одержанн� сприяти одержанн�сприяти одержанн� одержанн�одержанн� 
високоякісної екологічно безпечної продукції рослинництва, а та- екологічно безпечної продукції рослинництва, а та-екологічно безпечної продукції рослинництва, а та- безпечної продукції рослинництва, а та-безпечної продукції рослинництва, а та- продукції рослинництва, а та-продукції рослинництва, а та- рослинництва, а та-рослинництва, а та-, а та-а та- та-та-
кож захисту рослин, поліпшенн� їхнього живлення та підви�енн� захисту рослин, поліпшенн� їхнього живлення та підви�енн�захисту рослин, поліпшенн� їхнього живлення та підви�енн� рослин, поліпшенн� їхнього живлення та підви�енн�рослин, поліпшенн� їхнього живлення та підви�енн�, поліпшенн� їхнього живлення та підви�енн�поліпшенн� їхнього живлення та підви�енн� їхнього живлення та підви�енн�їхнього живлення та підви�енн� живлення та підви�енн�живлення та підви�енн� та підви�енн�та підви�енн� підви�енн�підви�енн� 



�

урожайності культур.� Такі біопрепарати явля�ть собо� живі клі- культур.� Такі біопрепарати явля�ть собо� живі клі-культур.� Такі біопрепарати явля�ть собо� живі клі-.� Такі біопрепарати явля�ть собо� живі клі-Такі біопрепарати явля�ть собо� живі клі- біопрепарати явля�ть собо� живі клі-біопрепарати явля�ть собо� живі клі- явля�ть собо� живі клі-явля�ть собо� живі клі- собо� живі клі-собо� живі клі- живі клі-живі клі- клі-клі-
тини відселекціонованих за корисними властивостями мікроорга- відселекціонованих за корисними властивостями мікроорга-відселекціонованих за корисними властивостями мікроорга- за корисними властивостями мікроорга-за корисними властивостями мікроорга- корисними властивостями мікроорга-корисними властивостями мікроорга- властивостями мікроорга-властивостями мікроорга- мікроорга-мікроорга-
нізмів, часто адсорбовані на нейтральному субстраті.� Препарати, часто адсорбовані на нейтральному субстраті.� Препаратичасто адсорбовані на нейтральному субстраті.� Препарати адсорбовані на нейтральному субстраті.� Препаратиадсорбовані на нейтральному субстраті.� Препарати на нейтральному субстраті.� Препаратина нейтральному субстраті.� Препарати нейтральному субстраті.� Препаратинейтральному субстраті.� Препарати субстраті.� Препаратисубстраті.� Препарати.� ПрепаратиПрепарати 
дозволя�ть забезпечити необхідну концентраці� корисних мікро- забезпечити необхідну концентраці� корисних мікро-забезпечити необхідну концентраці� корисних мікро- необхідну концентраці� корисних мікро-необхідну концентраці� корисних мікро- концентраці� корисних мікро-концентраці� корисних мікро- корисних мікро-корисних мікро- мікро-мікро-
організмів �у грамі препарату міститься �-� і більше млрд клітин �у грамі препарату міститься �-� і більше млрд клітину грамі препарату міститься �-� і більше млрд клітин грамі препарату міститься �-� і більше млрд клітинграмі препарату міститься �-� і більше млрд клітин препарату міститься �-� і більше млрд клітинпрепарату міститься �-� і більше млрд клітин міститься �-� і більше млрд клітинміститься �-� і більше млрд клітин �-� і більше млрд клітині більше млрд клітин більше млрд клітинбільше млрд клітин млрд клітинмлрд клітин клітинклітин 
бактерій� у потрібному місці і в потрібний час [4, �, �, �].� Внесені� у потрібному місці і в потрібний час [4, �, �, �].� Внесеніу потрібному місці і в потрібний час [4, �, �, �].� Внесені потрібному місці і в потрібний час [4, �, �, �].� Внесеніпотрібному місці і в потрібний час [4, �, �, �].� Внесені місці і в потрібний час [4, �, �, �].� Внесенімісці і в потрібний час [4, �, �, �].� Внесені і в потрібний час [4, �, �, �].� Внесеніі в потрібний час [4, �, �, �].� Внесені в потрібний час [4, �, �, �].� Внесенів потрібний час [4, �, �, �].� Внесені потрібний час [4, �, �, �].� Внесеніпотрібний час [4, �, �, �].� Внесені час [4, �, �, �].� Внесенічас [4, �, �, �].� Внесені [4, �, �, �].� ВнесеніВнесені 
з різними формами біопрепарату мікробні клітини здатні скласти різними формами біопрепарату мікробні клітини здатні скластирізними формами біопрепарату мікробні клітини здатні скласти формами біопрепарату мікробні клітини здатні скластиформами біопрепарату мікробні клітини здатні скласти біопрепарату мікробні клітини здатні скластибіопрепарату мікробні клітини здатні скласти мікробні клітини здатні скластимікробні клітини здатні скласти клітини здатні скластиклітини здатні скласти здатні скластиздатні скласти скластискласти 
конкуренці� аборигенній мікрофлорі і заповнити екологічні ніші, аборигенній мікрофлорі і заповнити екологічні ніші,аборигенній мікрофлорі і заповнити екологічні ніші, мікрофлорі і заповнити екологічні ніші,мікрофлорі і заповнити екологічні ніші, і заповнити екологічні ніші,і заповнити екологічні ніші, заповнити екологічні ніші,заповнити екологічні ніші, екологічні ніші,екологічні ніші, ніші,ніші,, 
надані їм рослино�.� їм рослино�.�їм рослино�.� рослино�.�рослино�.�.�

Мікробні препарати відомі вже понад сто років, проте ефек- препарати відомі вже понад сто років, проте ефек-препарати відомі вже понад сто років, проте ефек- відомі вже понад сто років, проте ефек-відомі вже понад сто років, проте ефек- вже понад сто років, проте ефек-вже понад сто років, проте ефек- понад сто років, проте ефек-понад сто років, проте ефек- сто років, проте ефек-сто років, проте ефек- років, проте ефек-років, проте ефек-, проте ефек-проте ефек- ефек-ефек-
тивність більшості з них виявилась недостатньо� або нестабіль- більшості з них виявилась недостатньо� або нестабіль-більшості з них виявилась недостатньо� або нестабіль- з них виявилась недостатньо� або нестабіль-з них виявилась недостатньо� або нестабіль- них виявилась недостатньо� або нестабіль-них виявилась недостатньо� або нестабіль-  виявилась недостатньо� або нестабіль-виявилась недостатньо� або нестабіль- недостатньо� або нестабіль-недостатньо� або нестабіль- або нестабіль-або нестабіль- нестабіль-нестабіль-
но� і з цієї причини вони не відіграли суттєвої ролі у підви�енні і з цієї причини вони не відіграли суттєвої ролі у підви�енніі з цієї причини вони не відіграли суттєвої ролі у підви�енні з цієї причини вони не відіграли суттєвої ролі у підви�енніз цієї причини вони не відіграли суттєвої ролі у підви�енні цієї причини вони не відіграли суттєвої ролі у підви�енніцієї причини вони не відіграли суттєвої ролі у підви�енні  причини вони не відіграли суттєвої ролі у підви�енніпричини вони не відіграли суттєвої ролі у підви�енні вони не відіграли суттєвої ролі у підви�еннівони не відіграли суттєвої ролі у підви�енні не відіграли суттєвої ролі у підви�енніне відіграли суттєвої ролі у підви�енні відіграли суттєвої ролі у підви�еннівідіграли суттєвої ролі у підви�енні суттєвої ролі у підви�еннісуттєвої ролі у підви�енні ролі у підви�енніролі у підви�енні у підви�енніу підви�енні підви�енніпідви�енні 
продуктивності аграрного виробництва.� І тільки останнім часом, аграрного виробництва.� І тільки останнім часом,аграрного виробництва.� І тільки останнім часом, виробництва.� І тільки останнім часом,виробництва.� І тільки останнім часом,.� І тільки останнім часом,І тільки останнім часом, тільки останнім часом,тільки останнім часом, останнім часом,останнім часом, часом,часом,, 
завдяки дослідженням учених, вдалося ліквідувати ви�езазначені дослідженням учених, вдалося ліквідувати ви�езазначенідослідженням учених, вдалося ліквідувати ви�езазначені учених, вдалося ліквідувати ви�езазначеніучених, вдалося ліквідувати ви�езазначені, вдалося ліквідувати ви�езазначенівдалося ліквідувати ви�езазначені ліквідувати ви�езазначеніліквідувати ви�езазначені ви�езазначеніви�езазначені 
недоліки і запропонувати принципово нові підходи до оптимізації і запропонувати принципово нові підходи до оптимізаціїі запропонувати принципово нові підходи до оптимізації запропонувати принципово нові підходи до оптимізаціїзапропонувати принципово нові підходи до оптимізації принципово нові підходи до оптимізаціїпринципово нові підходи до оптимізації нові підходи до оптимізаціїнові підходи до оптимізації підходи до оптимізаціїпідходи до оптимізації до оптимізаціїдо оптимізації оптимізаціїоптимізації 
мікробно-рослинної взаємодії.� Мова йде перш за все про відкрит--рослинної взаємодії.� Мова йде перш за все про відкрит-рослинної взаємодії.� Мова йде перш за все про відкрит- взаємодії.� Мова йде перш за все про відкрит-взаємодії.� Мова йде перш за все про відкрит-.� Мова йде перш за все про відкрит-Мова йде перш за все про відкрит- йде перш за все про відкрит-йде перш за все про відкрит- перш за все про відкрит-перш за все про відкрит- за все про відкрит-за все про відкрит- все про відкрит-все про відкрит- про відкрит-про відкрит- відкрит-відкрит-
тя яви�а інтеграції генетичних систем мікроорганізмів і рослин у яви�а інтеграції генетичних систем мікроорганізмів і рослин уяви�а інтеграції генетичних систем мікроорганізмів і рослин у інтеграції генетичних систем мікроорганізмів і рослин уінтеграції генетичних систем мікроорганізмів і рослин у генетичних систем мікроорганізмів і рослин угенетичних систем мікроорганізмів і рослин у систем мікроорганізмів і рослин усистем мікроорганізмів і рослин у мікроорганізмів і рослин умікроорганізмів і рослин у і рослин уі рослин у рослин урослин у уу 
процесі взаємодії.� �собливо глибоко це яви�е було досліджено на взаємодії.� �собливо глибоко це яви�е було досліджено навзаємодії.� �собливо глибоко це яви�е було досліджено на.� �собливо глибоко це яви�е було досліджено на�собливо глибоко це яви�е було досліджено на глибоко це яви�е було досліджено наглибоко це яви�е було досліджено на це яви�е було досліджено наце яви�е було досліджено на яви�е було досліджено наяви�е було досліджено на було досліджено набуло досліджено на досліджено надосліджено на нана 
моделі бульбочкові бактерії – бобові рослини.� бульбочкові бактерії – бобові рослини.�бульбочкові бактерії – бобові рослини.� бактерії – бобові рослини.�бактерії – бобові рослини.� – бобові рослини.�бобові рослини.� рослини.�рослини.�.�

В результаті вивчення мікро- і макросимбіонтів на молеку- результаті вивчення мікро- і макросимбіонтів на молеку-результаті вивчення мікро- і макросимбіонтів на молеку- вивчення мікро- і макросимбіонтів на молеку-вивчення мікро- і макросимбіонтів на молеку- мікро- і макросимбіонтів на молеку-мікро- і макросимбіонтів на молеку-- і макросимбіонтів на молеку-і макросимбіонтів на молеку- макросимбіонтів на молеку-макросимбіонтів на молеку- на молеку-на молеку- молеку-молеку-
лярно-генетичному рівні було показано [4], �о бактерії і рослини-генетичному рівні було показано [4], �о бактерії і рослинигенетичному рівні було показано [4], �о бактерії і рослини рівні було показано [4], �о бактерії і рослинирівні було показано [4], �о бактерії і рослини було показано [4], �о бактерії і рослинибуло показано [4], �о бактерії і рослини показано [4], �о бактерії і рослинипоказано [4], �о бактерії і рослини [4], �о бактерії і рослини�о бактерії і рослини бактерії і рослинибактерії і рослини і рослиниі рослини рослинирослини 
володі�ть наборами симбіотичних генів, які не експресу�ться за наборами симбіотичних генів, які не експресу�ться занаборами симбіотичних генів, які не експресу�ться за симбіотичних генів, які не експресу�ться засимбіотичних генів, які не експресу�ться за генів, які не експресу�ться загенів, які не експресу�ться за, які не експресу�ться заякі не експресу�ться за не експресу�ться зане експресу�ться за експресу�ться заекспресу�ться за заза 
відсутності відповідного партнера.� �авно відоме яви�е специфіч- відповідного партнера.� �авно відоме яви�е специфіч-відповідного партнера.� �авно відоме яви�е специфіч- партнера.� �авно відоме яви�е специфіч-партнера.� �авно відоме яви�е специфіч-.� �авно відоме яви�е специфіч-�авно відоме яви�е специфіч- відоме яви�е специфіч-відоме яви�е специфіч- яви�е специфіч-яви�е специфіч- специфіч-специфіч-
ності �здатності встановл�вати симбіоз тільки між партнерами �здатності встановл�вати симбіоз тільки між партнерамиздатності встановл�вати симбіоз тільки між партнерами встановл�вати симбіоз тільки між партнерамивстановл�вати симбіоз тільки між партнерами симбіоз тільки між партнерамисимбіоз тільки між партнерами тільки між партнерамитільки між партнерами між партнерамиміж партнерами партнерамипартнерами 
з певними генотипами� отримало вичерпне пояснення на рівні певними генотипами� отримало вичерпне пояснення на рівніпевними генотипами� отримало вичерпне пояснення на рівні генотипами� отримало вичерпне пояснення на рівнігенотипами� отримало вичерпне пояснення на рівні� отримало вичерпне пояснення на рівніотримало вичерпне пояснення на рівні вичерпне пояснення на рівнівичерпне пояснення на рівні пояснення на рівніпояснення на рівні на рівніна рівні рівнірівні 
передачі сигналів, �о переду�ть встановленн� симбіотичних від- сигналів, �о переду�ть встановленн� симбіотичних від-сигналів, �о переду�ть встановленн� симбіотичних від-, �о переду�ть встановленн� симбіотичних від-�о переду�ть встановленн� симбіотичних від- переду�ть встановленн� симбіотичних від-переду�ть встановленн� симбіотичних від- встановленн� симбіотичних від-встановленн� симбіотичних від- симбіотичних від-симбіотичних від- від-від-
носин.� �ожна бобова рослина має певну хімічну ознаку, яка визна-.� �ожна бобова рослина має певну хімічну ознаку, яка визна-�ожна бобова рослина має певну хімічну ознаку, яка визна- бобова рослина має певну хімічну ознаку, яка визна-бобова рослина має певну хімічну ознаку, яка визна- рослина має певну хімічну ознаку, яка визна-рослина має певну хімічну ознаку, яка визна- має певну хімічну ознаку, яка визна-має певну хімічну ознаку, яка визна- певну хімічну ознаку, яка визна-певну хімічну ознаку, яка визна- хімічну ознаку, яка визна-хімічну ознаку, яка визна- ознаку, яка визна-ознаку, яка визна-, яка визна-яка визна- визна-визна-
чається спектром флавоноїдних сполук, специфічних для кожного спектром флавоноїдних сполук, специфічних для кожногоспектром флавоноїдних сполук, специфічних для кожного флавоноїдних сполук, специфічних для кожногофлавоноїдних сполук, специфічних для кожного сполук, специфічних для кожногосполук, специфічних для кожного, специфічних для кожногоспецифічних для кожного для кожногодля кожного кожногокожного 
виду бобової рослини.� Сигнальні молекули флавонів і флавоноїдів бобової рослини.� Сигнальні молекули флавонів і флавоноїдівбобової рослини.� Сигнальні молекули флавонів і флавоноїдів рослини.� Сигнальні молекули флавонів і флавоноїдіврослини.� Сигнальні молекули флавонів і флавоноїдів.� Сигнальні молекули флавонів і флавоноїдівСигнальні молекули флавонів і флавоноїдів молекули флавонів і флавоноїдівмолекули флавонів і флавоноїдів флавонів і флавоноїдівфлавонів і флавоноїдів і флавоноїдіві флавоноїдів флавоноїдівфлавоноїдів 
здатні регул�вати експресі� бактеріальних генів таким чином, регул�вати експресі� бактеріальних генів таким чином,регул�вати експресі� бактеріальних генів таким чином, експресі� бактеріальних генів таким чином,експресі� бактеріальних генів таким чином, бактеріальних генів таким чином,бактеріальних генів таким чином, генів таким чином,генів таким чином, таким чином,таким чином, чином,чином,, 
�о одні сполуки виклика�ть експресі� генів бактерій при специ- одні сполуки виклика�ть експресі� генів бактерій при специ-одні сполуки виклика�ть експресі� генів бактерій при специ- сполуки виклика�ть експресі� генів бактерій при специ-сполуки виклика�ть експресі� генів бактерій при специ- виклика�ть експресі� генів бактерій при специ-виклика�ть експресі� генів бактерій при специ- експресі� генів бактерій при специ-експресі� генів бактерій при специ- генів бактерій при специ-генів бактерій при специ- бактерій при специ-бактерій при специ- при специ-при специ- специ-специ-
фічній взаємодії, а при неспецифічній ті ж сполуки пригнічу�ть взаємодії, а при неспецифічній ті ж сполуки пригнічу�тьвзаємодії, а при неспецифічній ті ж сполуки пригнічу�ть, а при неспецифічній ті ж сполуки пригнічу�тьа при неспецифічній ті ж сполуки пригнічу�ть при неспецифічній ті ж сполуки пригнічу�тьпри неспецифічній ті ж сполуки пригнічу�ть неспецифічній ті ж сполуки пригнічу�тьнеспецифічній ті ж сполуки пригнічу�ть ті ж сполуки пригнічу�тьті ж сполуки пригнічу�ть ж сполуки пригнічу�тьж сполуки пригнічу�ть сполуки пригнічу�тьсполуки пригнічу�ть пригнічу�тьпригнічу�ть 
бульбочкоутворення.� Експресія симбіотичних генів бактерій веде.� Експресія симбіотичних генів бактерій ведеЕкспресія симбіотичних генів бактерій веде симбіотичних генів бактерій ведесимбіотичних генів бактерій веде генів бактерій ведегенів бактерій веде бактерій ведебактерій веде ведеведе 
до вироблення відповідного сигналу, відомого як nod-фактор, �о вироблення відповідного сигналу, відомого як nod-фактор, �овироблення відповідного сигналу, відомого як nod-фактор, �о відповідного сигналу, відомого як nod-фактор, �овідповідного сигналу, відомого як nod-фактор, �о сигналу, відомого як nod-фактор, �осигналу, відомого як nod-фактор, �о, відомого як nod-фактор, �овідомого як nod-фактор, �о як nod-фактор, �ояк nod-фактор, �о nod-фактор, �офактор, �о, �о�о 
індукує поділ клітин у рослин і запуск симбіотичної програми бо- поділ клітин у рослин і запуск симбіотичної програми бо-поділ клітин у рослин і запуск симбіотичної програми бо- клітин у рослин і запуск симбіотичної програми бо-клітин у рослин і запуск симбіотичної програми бо- у рослин і запуск симбіотичної програми бо-у рослин і запуск симбіотичної програми бо- рослин і запуск симбіотичної програми бо-рослин і запуск симбіотичної програми бо- і запуск симбіотичної програми бо-і запуск симбіотичної програми бо- запуск симбіотичної програми бо-запуск симбіотичної програми бо- симбіотичної програми бо-симбіотичної програми бо- програми бо-програми бо- бо-бо-
бової рослини [�0].� рослини [�0].�рослини [�0].� [�0].�

�ослідження генетичних ресурсів рослин у взаємодії з мікро- генетичних ресурсів рослин у взаємодії з мікро-генетичних ресурсів рослин у взаємодії з мікро- ресурсів рослин у взаємодії з мікро-ресурсів рослин у взаємодії з мікро- рослин у взаємодії з мікро-рослин у взаємодії з мікро- у взаємодії з мікро-у взаємодії з мікро- взаємодії з мікро-взаємодії з мікро- з мікро-з мікро- мікро-мікро-
організмами показало [4, �], �о дикі форми ма�ть значно більший показало [4, �], �о дикі форми ма�ть значно більшийпоказало [4, �], �о дикі форми ма�ть значно більший [4, �], �о дикі форми ма�ть значно більший�о дикі форми ма�ть значно більший дикі форми ма�ть значно більшийдикі форми ма�ть значно більший форми ма�ть значно більшийформи ма�ть значно більший ма�ть значно більшийма�ть значно більший значно більшийзначно більший більшийбільший 
потенціал.� Сучасні ж сорти бобових задовольня�ть свої потреби в.� Сучасні ж сорти бобових задовольня�ть свої потреби вСучасні ж сорти бобових задовольня�ть свої потреби в ж сорти бобових задовольня�ть свої потреби вж сорти бобових задовольня�ть свої потреби в сорти бобових задовольня�ть свої потреби всорти бобових задовольня�ть свої потреби в бобових задовольня�ть свої потреби вбобових задовольня�ть свої потреби в задовольня�ть свої потреби взадовольня�ть свої потреби в свої потреби всвої потреби в потреби впотреби в вв 



�0

азоті здебільшого за рахунок мінеральних сполук, а не біологічної здебільшого за рахунок мінеральних сполук, а не біологічноїздебільшого за рахунок мінеральних сполук, а не біологічної за рахунок мінеральних сполук, а не біологічноїза рахунок мінеральних сполук, а не біологічної рахунок мінеральних сполук, а не біологічноїрахунок мінеральних сполук, а не біологічної мінеральних сполук, а не біологічноїмінеральних сполук, а не біологічної сполук, а не біологічноїсполук, а не біологічної, а не біологічноїа не біологічної не біологічноїне біологічної біологічноїбіологічної 
фіксації азоту.� В результаті ефективної співпраці мікробіологів і азоту.� В результаті ефективної співпраці мікробіологів іазоту.� В результаті ефективної співпраці мікробіологів і.� В результаті ефективної співпраці мікробіологів іВ результаті ефективної співпраці мікробіологів і результаті ефективної співпраці мікробіологів ірезультаті ефективної співпраці мікробіологів і ефективної співпраці мікробіологів іефективної співпраці мікробіологів і співпраці мікробіологів іспівпраці мікробіологів і мікробіологів імікробіологів і іі 
селекціонерів уже реалізу�ться програми селекції на підви�ення уже реалізу�ться програми селекції на підви�енняуже реалізу�ться програми селекції на підви�ення реалізу�ться програми селекції на підви�енняреалізу�ться програми селекції на підви�ення програми селекції на підви�енняпрограми селекції на підви�ення селекції на підви�енняселекції на підви�ення на підви�енняна підви�ення підви�енняпідви�ення 
азотфіксувального потенціалу рослин і на досягнення максимально потенціалу рослин і на досягнення максимальнопотенціалу рослин і на досягнення максимально рослин і на досягнення максимальнорослин і на досягнення максимально і на досягнення максимальноі на досягнення максимально на досягнення максимальнона досягнення максимально досягнення максимальнодосягнення максимально максимальномаксимально 
ефективної взаємодії – мінімізаці� енергетичних витрат рослини взаємодії – мінімізаці� енергетичних витрат рослинивзаємодії – мінімізаці� енергетичних витрат рослини – мінімізаці� енергетичних витрат рослинимінімізаці� енергетичних витрат рослини енергетичних витрат рослиниенергетичних витрат рослини витрат рослинивитрат рослини рослинирослини 
на фіксаці� і засвоєння молекулярного азоту [��].� фіксаці� і засвоєння молекулярного азоту [��].�фіксаці� і засвоєння молекулярного азоту [��].� і засвоєння молекулярного азоту [��].�і засвоєння молекулярного азоту [��].� засвоєння молекулярного азоту [��].�засвоєння молекулярного азоту [��].� молекулярного азоту [��].�молекулярного азоту [��].� азоту [��].�азоту [��].� [��].�

Проте взаємодія мікроорганізмів і рослин цим не вичер- взаємодія мікроорганізмів і рослин цим не вичер-взаємодія мікроорганізмів і рослин цим не вичер- мікроорганізмів і рослин цим не вичер-мікроорганізмів і рослин цим не вичер- і рослин цим не вичер-і рослин цим не вичер- рослин цим не вичер-рослин цим не вичер- цим не вичер-цим не вичер- не вичер-не вичер- вичер-вичер-
пується.� Симбіотичні гени забезпечу�ть можливість вступу в.� Симбіотичні гени забезпечу�ть можливість вступу вСимбіотичні гени забезпечу�ть можливість вступу в гени забезпечу�ть можливість вступу вгени забезпечу�ть можливість вступу в забезпечу�ть можливість вступу взабезпечу�ть можливість вступу в можливість вступу вможливість вступу в вступу ввступу в вв 
мікоризний симбіоз, який оптимізує фосфорне живлення рослин.� симбіоз, який оптимізує фосфорне живлення рослин.�симбіоз, який оптимізує фосфорне живлення рослин.�, який оптимізує фосфорне живлення рослин.�який оптимізує фосфорне живлення рослин.� оптимізує фосфорне живлення рослин.�оптимізує фосфорне живлення рослин.� фосфорне живлення рослин.�фосфорне живлення рослин.� живлення рослин.�живлення рослин.� рослин.�рослин.�.� 
Понад �0 �0 % всіх рослин здатні утвор�вати мікоризу на корінні.�всіх рослин здатні утвор�вати мікоризу на корінні.� рослин здатні утвор�вати мікоризу на корінні.�рослин здатні утвор�вати мікоризу на корінні.� здатні утвор�вати мікоризу на корінні.�здатні утвор�вати мікоризу на корінні.� утвор�вати мікоризу на корінні.�утвор�вати мікоризу на корінні.� мікоризу на корінні.�мікоризу на корінні.� на корінні.�на корінні.� корінні.�корінні.�.�

При асоціативному симбіозі на корінні рослин не утвор�єть- асоціативному симбіозі на корінні рослин не утвор�єть-асоціативному симбіозі на корінні рослин не утвор�єть- симбіозі на корінні рослин не утвор�єть-симбіозі на корінні рослин не утвор�єть- на корінні рослин не утвор�єть-на корінні рослин не утвор�єть- корінні рослин не утвор�єть-корінні рослин не утвор�єть- рослин не утвор�єть-рослин не утвор�єть- не утвор�єть-не утвор�єть- утвор�єть-утвор�єть-
ся видимих структур, проте на його поверхні в строго визначених видимих структур, проте на його поверхні в строго визначенихвидимих структур, проте на його поверхні в строго визначених структур, проте на його поверхні в строго визначенихструктур, проте на його поверхні в строго визначених, проте на його поверхні в строго визначенихпроте на його поверхні в строго визначених на його поверхні в строго визначенихна його поверхні в строго визначених його поверхні в строго визначенихйого поверхні в строго визначених поверхні в строго визначенихповерхні в строго визначених в строго визначенихв строго визначених строго визначенихстрого визначених визначенихвизначених 
місцях форму�ться колонії ризосферних бактерій, які в комплексі форму�ться колонії ризосферних бактерій, які в комплексіформу�ться колонії ризосферних бактерій, які в комплексі колонії ризосферних бактерій, які в комплексіколонії ризосферних бактерій, які в комплексі ризосферних бактерій, які в комплексіризосферних бактерій, які в комплексі бактерій, які в комплексібактерій, які в комплексі, які в комплексіякі в комплексі в комплексів комплексі комплексікомплексі 
з рослино� здатні виконувати цілий спектр корисних функцій, рослино� здатні виконувати цілий спектр корисних функцій,рослино� здатні виконувати цілий спектр корисних функцій, здатні виконувати цілий спектр корисних функцій,здатні виконувати цілий спектр корисних функцій, виконувати цілий спектр корисних функцій,виконувати цілий спектр корисних функцій, цілий спектр корисних функцій,цілий спектр корисних функцій, спектр корисних функцій,спектр корисних функцій, корисних функцій,корисних функцій, функцій,функцій,, 
вкл�ча�чи і азотфіксаці�.� Таким чином, зазначені ви�е ознаки і азотфіксаці�.� Таким чином, зазначені ви�е ознакиі азотфіксаці�.� Таким чином, зазначені ви�е ознаки азотфіксаці�.� Таким чином, зазначені ви�е ознакиазотфіксаці�.� Таким чином, зазначені ви�е ознаки.� Таким чином, зазначені ви�е ознакиТаким чином, зазначені ви�е ознаки чином, зазначені ви�е ознакичином, зазначені ви�е ознаки, зазначені ви�е ознакизазначені ви�е ознаки ви�е ознакиви�е ознаки ознакиознаки 
дозволя�ть розробити і запровадити у сільськогосподарське ви- розробити і запровадити у сільськогосподарське ви-розробити і запровадити у сільськогосподарське ви- і запровадити у сільськогосподарське ви-і запровадити у сільськогосподарське ви- запровадити у сільськогосподарське ви-запровадити у сільськогосподарське ви- у сільськогосподарське ви-у сільськогосподарське ви- сільськогосподарське ви-сільськогосподарське ви- ви-ви-
робництво методологі� створення багатокомпонентних систем, методологі� створення багатокомпонентних систем,методологі� створення багатокомпонентних систем, створення багатокомпонентних систем,створення багатокомпонентних систем, багатокомпонентних систем,багатокомпонентних систем, систем,систем,, 
які максимально відтвор��ть природні зв�язки агрофітоценозу, максимально відтвор��ть природні зв�язки агрофітоценозу,максимально відтвор��ть природні зв�язки агрофітоценозу, відтвор��ть природні зв�язки агрофітоценозу,відтвор��ть природні зв�язки агрофітоценозу, природні зв�язки агрофітоценозу,природні зв�язки агрофітоценозу, зв�язки агрофітоценозу,зв�язки агрофітоценозу,�язки агрофітоценозу,язки агрофітоценозу, агрофітоценозу,агрофітоценозу,, 
оптимізація котрих дає можливість виробництва конкурентоздат- котрих дає можливість виробництва конкурентоздат-котрих дає можливість виробництва конкурентоздат- дає можливість виробництва конкурентоздат-дає можливість виробництва конкурентоздат- можливість виробництва конкурентоздат-можливість виробництва конкурентоздат- виробництва конкурентоздат-виробництва конкурентоздат- конкурентоздат-конкурентоздат-
ної сільськогосподарської продукції.� Таким засобом ма�ть стати сільськогосподарської продукції.� Таким засобом ма�ть статисільськогосподарської продукції.� Таким засобом ма�ть стати продукції.� Таким засобом ма�ть статипродукції.� Таким засобом ма�ть стати.� Таким засобом ма�ть статиТаким засобом ма�ть стати засобом ма�ть статизасобом ма�ть стати ма�ть статима�ть стати статистати 
багатокомпонентні мікробні препарати, �о вкл�ча�ть бульбочкові мікробні препарати, �о вкл�ча�ть бульбочковімікробні препарати, �о вкл�ча�ть бульбочкові препарати, �о вкл�ча�ть бульбочковіпрепарати, �о вкл�ча�ть бульбочкові, �о вкл�ча�ть бульбочкові�о вкл�ча�ть бульбочкові вкл�ча�ть бульбочковівкл�ча�ть бульбочкові бульбочковібульбочкові 
бактерії, мікоризні гриби, асоціативні ризосферні бактерії то�о, мікоризні гриби, асоціативні ризосферні бактерії то�омікоризні гриби, асоціативні ризосферні бактерії то�о гриби, асоціативні ризосферні бактерії то�огриби, асоціативні ризосферні бактерії то�о, асоціативні ризосферні бактерії то�оасоціативні ризосферні бактерії то�о ризосферні бактерії то�оризосферні бактерії то�о бактерії то�обактерії то�о то�ото�о 
[4,�].�

Велика кількість мікробних препаратів створена на основі кількість мікробних препаратів створена на основікількість мікробних препаратів створена на основі мікробних препаратів створена на основімікробних препаратів створена на основі препаратів створена на основіпрепаратів створена на основі створена на основістворена на основі на основіна основі основіоснові 
азотфіксувальних бактерій.� В останні роки розроблені технології бактерій.� В останні роки розроблені технологіїбактерій.� В останні роки розроблені технології.� В останні роки розроблені технологіїВ останні роки розроблені технології останні роки розроблені технологіїостанні роки розроблені технології роки розроблені технологіїроки розроблені технології розроблені технологіїрозроблені технології технологіїтехнології 
виробництва препаратів діазотрофів не тільки для бобових, але й препаратів діазотрофів не тільки для бобових, але йпрепаратів діазотрофів не тільки для бобових, але й діазотрофів не тільки для бобових, але йдіазотрофів не тільки для бобових, але й не тільки для бобових, але йне тільки для бобових, але й тільки для бобових, але йтільки для бобових, але й для бобових, але йдля бобових, але й бобових, але йбобових, але й, але йале й йй 
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культур.�.�
Незважа�чи на значну кількість створених біопрепаратів, 

необхідно постійно вести скринінг нових штамів азотфіксувальних 
бактерій з урахуванням як видової, так і сортової специфічності 
рослин, а також штамової специфічності бактерій.� �тже, кож-
ний виробник препаратів має бути готовим випускати препарат 
на основі не менш, як �0 різних штамів [�].� �к приклад можна 
навести результати цілеспрямованого скринінгу, в ході якого віді-
брано культури бактерій �lcalig�n�s paradoxis 06020� �діазотроф�, 
Bradyrhizobium japonicum M-� �бульбочкові бактерії сої�.� Вивчено 
їх морфологічні, фізіолого-біохімічні, технологічні властивості, 
проведена ідентифікація [6, �].�

�уже важливим є форма виготовлення препарату.� Пошук 
універсальних наповн�вачів є актуальним, і потрібні різні 
модифікації біопрепаратів, �о забезпечу�ть максимальну 
пристосованість до конкретних умов регіонів.� Нами вперше 
розроблені гельна, лігнінова та вермікулітна форми біопрепаратів 
на основі нових штамів азотфіксувальних бактерій.�

У вегетаційних і польових дослідах з рисом �сорт Спальчик� 
та пшенице� �сорт Мирлебен� встановлено, �о штам �lcalig�n�s 
paradoxus 06020� здатний підви�увати урожайність культур 
відповідно на �2,�-22,� та �,6 %.� Визначено, �о штам ��� paradoxus 
06020� проявляє також біостимул�вальний ефект.� Це дуже важливо, 
тому �о останнім часом перевага надається мікроорганізмам, які 
ма�ть  комплекс агрономічно корисних властивостей [6].�

�езультати дослідів показали, �о в білку насіння рису 
у варіантах з інокуляціє� зростає кількість гл�тамінової, 
аспарагінової кислот і серину, а також суми амінокислот.� Показано 
також,  �о бактеризація насіння рису новим штамом ��� paradoxus 
06020� сприяє підви�енн� урожайності зерна.�

Таким чином, встановлено, �о одержані на різних субстратах 
препарати ��� paradoxus ефективні і можуть використовуватися 
для покра�ення азотного живлення рису і, як результат цього, 
– підви�увати врожайність та якість зерна.� Передпосівна обробка 
екологічно чистими біопрепаратами на основі ��� paradoxus�� paradoxus paradoxus 
06020� є як природоохоронним, так і енергозберіга�чим заходом.� 
Біоенергетичний коефіцієнт виробництва зерна рису збільшується 
у варіантах без внесення мінерального азоту від �,� в контролі до 
�,� – при інокуляції, а всієї біомаси – від 2,6 до �,0.� В результаті 
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проведених досліджень встановлена можливість підви�ення 
урожайності рису та якості продукції, �о безумовно, є цінним 
внеском у розробку біотехнологічних способів розв�язання про-�язання про-
блем сучасного рослинництва.�

В останні роки дослідники дедалі більшої уваги приділя�ть 
ентомопатогенним мікроорганізмам при розробленні ефективних 
засобів боротьби з шкідниками різних систематичних груп.� Відомо 
більш �0 видів ентомопатогенних бактерій, але особлива увага 
приділяється мікробним інсектицидам на основі Bacillus thuringi�
ensis.� При сучасній зацікавленості у запобіганні забрудненн� 
навколишнього середови�а і за необхідності оптимізації стратегії 
захисту рослин розробка програм регул�вання чисельності 
шкідників із використанням B�� thuringi�nsis є одним з небагатьох 
доступних засобів, який може бути успішно застосований проти 
широкого спектра шкідливих комах з рядів L�pidopt�ra�� Col�opt�ra�� 
Dipt�ra і водночас безпечний для корисних комах, рослин, риб, 
теплокровних тварин та л�дини.� �і�чо� осново� препаратів 
���� thuringi�nsis є спорокристалічний комплекс, а в деяких випадках і 
термостабільний водорозчинний екзотоксин.� Наявність екзотоксину 
значно розшир�є спектр дії біопрепаратів на основі ���� thuringi�nsis 
та ефективність їх використання, при цьому спостерігається 
антифідантний, тератогенний, дерепродуктивний ефекти.� 
�одатковими факторами вірулентності є ферменти фосфоліпаза, 
хітиназа, протеаза та “лабільні” екзотоксини.� Біоінсектициди є 
альтернативо� хімічним препаратам у системі контрол� шкідливих 
об�єктів і, на відміну від хімічних, ма�ть цінну особливість 
– вони не вплива�ть на формування резистентності патогена до 
ді�чого чинника.� Так, личинки колорадського жука �L�ptinotarsa 
decemlineata� із популяції, яка мала контакт з біопрепаратами, 
виготовленими на основі B�� thuringi�nsis, значно чутливіші до дії 
біологічного інсектициду, ніж личинки інтактної популяції [��].�

Позитивні результати практичного застосування біопре-
паратів B�� thuringi�nsis сприяли тому, �о обсяги використання 
цих мікробних засобів захисту рослин у нашій країні де�о 
збільшу�ться, чого не можна сказати про обсяги їх промислового 
виробництва.�

В результаті скринінгу нами відібрані культури ентомо-
патогенних бактерій B�� thuringi�nsis, виділені з природних популяцій 
комах різних регіонів України.� Визначено таксономічне положення 
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бактерій, їхні морфологічні, фізіолого-біохімічні властивості та 
проведена внутрішньовидова ідентифікація.� Високоефективні 
і технологічні штами B�� thuringi�nsis ідентифіковані як 
B�� thuringi�nsis var�� thuringi�nsis �Н�� і заслугову�ть на увагу як 
перспективні біоагенти препаратів проти поширених фітофагів 
– колорадського жука, капустяної совки та ін.� Створена колекція 
перспективних штамів ���� thuringi�nsis, які ма�ть різний вміст 
екзотоксинів у культуральній рідині й високоефективні ��2-�� %� у 
боротьбі проти листогризучих шкідників.�

Нами вивчалися умови одержання якісного спорового по-
сівного матеріалу, оптимізації живильних середови� і параметрів 
культивування нових перспективних штамів B�� thuringi�nsis для 
розробки технології одержання їх препаративних форм.�

На основі ентомопатогенних кристалоутвор��чих спорових 
бактерій B�� thuringi�nsis створено дві форми інсектицидного 
біопрепарату – рідкий концентрат з титром спор і кристалів 4- 
� млрд в � мл та пастоподібний препарат з титром спор і кристалів 
до 20-24 млрд в � г, вологіст� �0-�� %.� Новостворені препарати 
тривалий час зберіга�ть життєздатність бактерій та функціональну 
активність.�

�езультативність застосування біопрепаратів на основі 
ентомопатогенних бактерій B�� thuringi�nsis при дотриманні строків 
і рекомендованих технологій використання досить висока.� Так, їхня 
біологічна ефективність проти листогризучих гусениць і личинок на 
капусті, картоплі, томатах досягає �0-�� %.� �а ентомоцидно� діє� 
новостворені препарати B�� thuringi�nsis перевершу�ть відомий 
біоінсектицид бітоксибацилін ��осія� та не поступа�ться хімічним 
інсектицидам.� Слід зазначити, �о препарати B�� thuringi�nsis за 
характером проникнення і первинного ураження належать до 
засобів кишкової дії, тому для розвитку бактеріальної інфекції в 
уражених комахах необхідний інкубаційний період до �0-�2 діб, 
�о слід враховувати при визначенні ефективності цих препаратів.� 
�рім того, біопрепарати B�� thuringi�nsis проявля�ть не тільки пряму 
ентомоцидну ді�, а зумовл��ть порушення нормального розвитку 
комах, �о спричиняє утворення численних потворних особин, не 
здатних нормально живитися і розмножуватись.� Цим препаратам 
властива післядія� шкідники, яким вдалося пройти всі стадії 
перетворень, характеризу�ться низько� здатніст� до виживання, 
знижено� плод�чіст�.� Термін зберігання життєздатних спор 
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B�� thuringi�nsis на оброблених рослинах складає �-�0 діб, а 
екзотоксину – �-6 діб.� При обробці рослин гречки пастоподібним 
препаратом B�� thuringi�nsis�� thuringi�nsisthuringiensis в концентраціях 0,�-�,0 % токсичної дії 
його на бджіл не виявлено.� В умовах польових дослідів встановлено, 
�о при застосуванні інсектицидних біопрепаратів B�� thuringi�nsis 
урожай бульб картоплі зростає в �,�-2 рази порівняно з контрольним 
варіантом �без обробки препаратами�, приріст урожа� складає 
��-�04 %, а також суттєво поліпшується якість бульб, при цьому 
навколишнє середови�е позбавлене надмірного забруднення 
засобами хімізації.� Порівняльне вивчення інсектицидної активності 
різних доз рідкого концентрату B�� thuringi�nsis, пастоподібного та 
сухого препаратів �бітоксибіциліну� показало, �о для обробки � га 
картоплі потрібно �0 л рідкої культури з титром спор 4-� млрд/мл, 
6 кг пасти з титром спор до 20 млрд/г та � кг сухого препарату з 
титром спор 4� млрд/г.�

Таким чином, підтриму�чи �ільність популяції шкідливих 
об�єктів на мінімально низькому рівні, біоагенти B�� thuringi�nsis 
зберіга�ть функції природних регуляторних механізмів та 
сприя�ть формуванн� стійких агроекосистем.� В цілому, 
біопрепарати B�� thuringi�nsis з інсектицидними функціями 
виступа�ть одним із чинників екологічно збалансованого ведення 
сільськогосподарського виробництва, збереження цілісності 
агроландшафтів.�

�станнім часом зростає інтерес до створення мікробних пре- часом зростає інтерес до створення мікробних пре-часом зростає інтерес до створення мікробних пре- зростає інтерес до створення мікробних пре-зростає інтерес до створення мікробних пре- інтерес до створення мікробних пре-інтерес до створення мікробних пре- до створення мікробних пре-до створення мікробних пре- створення мікробних пре-створення мікробних пре- мікробних пре-мікробних пре- пре-пре-
паратів комплексної дії, оскільки вони характеризу�ться високо� комплексної дії, оскільки вони характеризу�ться високо�комплексної дії, оскільки вони характеризу�ться високо� дії, оскільки вони характеризу�ться високо�дії, оскільки вони характеризу�ться високо�, оскільки вони характеризу�ться високо�оскільки вони характеризу�ться високо� вони характеризу�ться високо�вони характеризу�ться високо� характеризу�ться високо�характеризу�ться високо� високо�високо� 
ефективніст�, не забрудн��ть навколишнього середови�а, ма�ть, не забрудн��ть навколишнього середови�а, ма�тьне забрудн��ть навколишнього середови�а, ма�ть забрудн��ть навколишнього середови�а, ма�тьзабрудн��ть навколишнього середови�а, ма�ть навколишнього середови�а, ма�тьнавколишнього середови�а, ма�ть середови�а, ма�тьсередови�а, ма�ть, ма�тьма�ть 
селективну ді�, зручні для користування у виробництві.� ді�, зручні для користування у виробництві.�ді�, зручні для користування у виробництві.�, зручні для користування у виробництві.�зручні для користування у виробництві.� для користування у виробництві.�для користування у виробництві.� користування у виробництві.�користування у виробництві.� у виробництві.�у виробництві.� виробництві.�виробництві.�.�

Нами було вивчено якісний склад і нітрогеназну активність 
азотфіксувальних бактерій кореневої зони ярого ячмен� й одержа-
но новий високоефективний штам діазотрофа �zospirillum brasi�
lense ��, який за нітрогеназно� активніст� переви�ує виробничий 
штам Ent�robact�r a�rog�n�s �0ф – біоагент мікробного препарату 
ризоентерину.� Подальше вивчення властивостей нового штаму 
азотфіксувальних бактерій показало, �о він здатен продукувати 
біологічно активні речовини і тим самим впливати на імунітет 
рослин, посил��чи їх стійкість до фітопатогенних мікроміцетів.� 
В дослідах з використанням штучного інфекційного фону 
продуктивність ярого ячмен� при внесенні у ґрунт ��� brasil�ns��� brasil�ns�brasilense �� 
зросла на ��,�-4�,0 % у порівнянні з контролем.�
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Вивчення взаємодії нового штаму ��� brasil�ns� �� з фітопато-
генними грибами показало, �о досліджуваний штам не виявляє ан-
тагоністичної дії �одо поширених збудників хвороб рослин, а саме� 
�scochyta pisi Lib.�, Bipolaris sorokiniana �Sacc.�� Shoem.�,Shoem.�, Botrytis ci�
nerea Pers.�, Colletotrichum gleosporioides Penz.�, Pseudocercosporella 
herpotrichoides �Fron� Deighton, Fusarium av�nac�um �Fr.�� Sacc.�, 
F�� culmorum �Sm.�� Sacc.�, F�� graminearum Schwabe, F�� oxysporum 
Schlecht.� emend Snyd et Hans, F�� oxysporum var�� orthoc�ras �App.� 
et Wr.�� Bilai, F�� oxysporum f�� sp�� dianthi �Prill.� et Delacr.�� Snyder et 
Hansen, F�� moniliform� Sheld.�, Phomopsis leptostromiformis �Kuhn� 
Bubak, Rhizoctonia solani Kuhn, R�� violac�a Tul.�, �cl�rotinia scl�ro�
tiorum �Lib� De Bary, Trichot�cium ros�um Link.�

� кореневої зони ярого ячмен� нами було виділено �� видів 
грибів, які належать до �2 родів, вивчено їх частоту трапляння 
і чисельність, виявлено мікроміцети, які доміну�ть у ґрунті 
міжрядь, ризосфери і ризоплани, а також досліджено їх взаємоді� 
з грибом-антагоністом Chaetomium cochliodes �2�0.� Показано, �о 
C�� cochliod�s �2�0 проявляє високу антагоністичну активність �одо 
більшості сапротрофних і фітопатогенних грибів, які трапля�ться 
в ризосфері ярого ячмен�.� Найви�у антагоністичну активність 
C�� cochliod�s �2�0 виявив �одо Bipolaris sorokiniana�� Fusarium 
culmorum�� F�� oxysporum�� F�� oxysporum var�� orthoc�ras – збудників 
звичайної і фузаріозної кореневих гнилей ярого ячмен� [��].�

Необхідно� умово� одержання позитивного ефекту від 
комплексного застосування декількох мікроорганізмів із різними 
корисними властивостями є їх здатність активно розвиватись і 
функціонувати при сумісному рості на різних субстратах у штучно 
створених і природних умовах.� Встановлено, �о при сумісному 
рості гриба-антагоніста і діазотрофів на твердих поживних 
середови�ах �картопляний і гороховий агар з янтарно� кислото� 
та ін.�� антагоністичні взаємовідносини між ними не виника�ть.� 
Спостерігали між зазначеними мікроорганізмами тип відносин, 
який можна характеризувати як коменсалізм – сумісне існування 
організмів різних видів в умовах тісного просторового контакту, 
при якому партнери не заподі��ть шкоди один одному.�

Це лише поодинокі приклади високоефективного викорис-
тання біопрепаратів на основі корисних форм мікроорганізмів.�

Біотехнологічний процес виробництва біопрепарату на основі 
високоефективного аграрно корисного штаму мікроорганізму є 
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процесом багатоступеневим �рис.���.�

Рис����� У�а�а�ьнена схема п��цесу п��мис����ї фе�ментації����� У�а�а�ьнена схема п��цесу п��мис����ї фе�ментаціїУ�а�а�ьнена схема п��цесу п��мис����ї фе�ментації схема п��цесу п��мис����ї фе�ментаціїсхема п��цесу п��мис����ї фе�ментації п��цесу п��мис����ї фе�ментаціїп��цесу п��мис����ї фе�ментації п��мис����ї фе�ментаціїп��мис����ї фе�ментації фе�ментаціїфе�ментації

�вичайно процедура починається з підготовки й стериліза- процедура починається з підготовки й стериліза-процедура починається з підготовки й стериліза- починається з підготовки й стериліза-починається з підготовки й стериліза- з підготовки й стериліза-з підготовки й стериліза- підготовки й стериліза-підготовки й стериліза- й стериліза-й стериліза- стериліза-стериліза-
ції поживного середови�а та устаткування.� Спочатку виро�у�ть поживного середови�а та устаткування.� Спочатку виро�у�тьпоживного середови�а та устаткування.� Спочатку виро�у�ть середови�а та устаткування.� Спочатку виро�у�тьсередови�а та устаткування.� Спочатку виро�у�ть та устаткування.� Спочатку виро�у�тьта устаткування.� Спочатку виро�у�ть устаткування.� Спочатку виро�у�тьустаткування.� Спочатку виро�у�ть.� Спочатку виро�у�тьСпочатку виро�у�ть виро�у�тьвиро�у�ть 
вихідну культуру ��-�0 культуру ��-�0культуру ��-�0 ��-�0 мл�, потім засіва�ть не� 200-�000�, потім засіва�ть не� 200-�000потім засіва�ть не� 200-�000 засіва�ть не� 200-�000засіва�ть не� 200-�000 не� 200-�000не� 200-�000 200-�000 мл 
поживного середови�а у стерильній колбі, після чого культуру середови�а у стерильній колбі, після чого культурусередови�а у стерильній колбі, після чого культуру у стерильній колбі, після чого культуруу стерильній колбі, після чого культуру стерильній колбі, після чого культурустерильній колбі, після чого культуру колбі, після чого культуруколбі, після чого культуру, після чого культурупісля чого культуру чого культуручого культуру культурукультуру 
переносять у ферментер для посівного матеріалу ��0-�00 у ферментер для посівного матеріалу ��0-�00у ферментер для посівного матеріалу ��0-�00 ферментер для посівного матеріалу ��0-�00ферментер для посівного матеріалу ��0-�00 для посівного матеріалу ��0-�00для посівного матеріалу ��0-�00 посівного матеріалу ��0-�00посівного матеріалу ��0-�00 матеріалу ��0-�00матеріалу ��0-�00 ��0-�00 л� і на-� і на-і на- на-на-
решті – у промисловий ферментер ��000-�00 000 – у промисловий ферментер ��000-�00 000у промисловий ферментер ��000-�00 000 промисловий ферментер ��000-�00 000промисловий ферментер ��000-�00 000 ферментер ��000-�00 000ферментер ��000-�00 000 ��000-�00 000 л�.� По завершенні�.� По завершенніПо завершенні завершеннізавершенні 
ферментації клітини виділя�ть із культуральної рідини центрифу- клітини виділя�ть із культуральної рідини центрифу-клітини виділя�ть із культуральної рідини центрифу- виділя�ть із культуральної рідини центрифу-виділя�ть із культуральної рідини центрифу- із культуральної рідини центрифу-із культуральної рідини центрифу- культуральної рідини центрифу-культуральної рідини центрифу- рідини центрифу-рідини центрифу- центрифу-центрифу-
гуванням або фільтраціє�.� �к�о продукт локалізований усередині або фільтраціє�.� �к�о продукт локалізований усерединіабо фільтраціє�.� �к�о продукт локалізований усередині фільтраціє�.� �к�о продукт локалізований усерединіфільтраціє�.� �к�о продукт локалізований усередині.� �к�о продукт локалізований усередині�к�о продукт локалізований усередині продукт локалізований усерединіпродукт локалізований усередині локалізований усерединілокалізований усередині усерединіусередині 
клітин, останні руйну�ть, видаля�ть клітинні рештки й виділя�ть, останні руйну�ть, видаля�ть клітинні рештки й виділя�тьостанні руйну�ть, видаля�ть клітинні рештки й виділя�ть руйну�ть, видаля�ть клітинні рештки й виділя�тьруйну�ть, видаля�ть клітинні рештки й виділя�ть, видаля�ть клітинні рештки й виділя�тьвидаля�ть клітинні рештки й виділя�ть клітинні рештки й виділя�тьклітинні рештки й виділя�ть рештки й виділя�тьрештки й виділя�ть й виділя�тьй виділя�ть виділя�тьвиділя�ть 
продукт із середови�а.� Секретований продукт виділя�ть безпосе- із середови�а.� Секретований продукт виділя�ть безпосе-із середови�а.� Секретований продукт виділя�ть безпосе- середови�а.� Секретований продукт виділя�ть безпосе-середови�а.� Секретований продукт виділя�ть безпосе-.� Секретований продукт виділя�ть безпосе-Секретований продукт виділя�ть безпосе- продукт виділя�ть безпосе-продукт виділя�ть безпосе- виділя�ть безпосе-виділя�ть безпосе- безпосе-безпосе-
редньо із освітленого середови�а.� із освітленого середови�а.�із освітленого середови�а.� освітленого середови�а.�освітленого середови�а.� середови�а.�середови�а.�.�
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Мікроорганізми можна виро�увати у ферментері періодичної можна виро�увати у ферментері періодичноїможна виро�увати у ферментері періодичної виро�увати у ферментері періодичноївиро�увати у ферментері періодичної у ферментері періодичноїу ферментері періодичної ферментері періодичноїферментері періодичної періодичноїперіодичної 
дії з додаванням субстрату або в безперервній культурі.� У першому з додаванням субстрату або в безперервній культурі.� У першомуз додаванням субстрату або в безперервній культурі.� У першому додаванням субстрату або в безперервній культурі.� У першомудодаванням субстрату або в безперервній культурі.� У першому субстрату або в безперервній культурі.� У першомусубстрату або в безперервній культурі.� У першому або в безперервній культурі.� У першомуабо в безперервній культурі.� У першому в безперервній культурі.� У першомув безперервній культурі.� У першому безперервній культурі.� У першомубезперервній культурі.� У першому культурі.� У першомукультурі.� У першому.� У першомуУ першому першомупершому 
випадку мікроорганізми виро�у�ть у стерильних умовах без до- мікроорганізми виро�у�ть у стерильних умовах без до-мікроорганізми виро�у�ть у стерильних умовах без до- виро�у�ть у стерильних умовах без до-виро�у�ть у стерильних умовах без до- у стерильних умовах без до-у стерильних умовах без до- стерильних умовах без до-стерильних умовах без до- умовах без до-умовах без до- без до-без до- до-до-
давання у ході ферментації свіжого поживного середови�а.� У дру- у ході ферментації свіжого поживного середови�а.� У дру-у ході ферментації свіжого поживного середови�а.� У дру- ході ферментації свіжого поживного середови�а.� У дру-ході ферментації свіжого поживного середови�а.� У дру- ферментації свіжого поживного середови�а.� У дру-ферментації свіжого поживного середови�а.� У дру- свіжого поживного середови�а.� У дру-свіжого поживного середови�а.� У дру- поживного середови�а.� У дру-поживного середови�а.� У дру-  середови�а.� У дру-середови�а.� У дру-.� У дру-У дру- дру-дру-
гому випадку по ходу ферментації до культури періодично дода�ть випадку по ходу ферментації до культури періодично дода�тьвипадку по ходу ферментації до культури періодично дода�ть по ходу ферментації до культури періодично дода�тьпо ходу ферментації до культури періодично дода�ть ходу ферментації до культури періодично дода�тьходу ферментації до культури періодично дода�ть ферментації до культури періодично дода�тьферментації до культури періодично дода�ть до культури періодично дода�тьдо культури періодично дода�ть культури періодично дода�тькультури періодично дода�ть періодично дода�тьперіодично дода�ть дода�тьдода�ть 
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Таким чином, ферментаці� можна проводити по-різному.� У 
разі періодичної ферментації посівний матеріал вводять у свіже 
культуральне середови�е й культиву�ть його, не дода�чи субстра-
ту доти, поки кількість потрібного продукту не досягне максимуму.� 
�а цих умов ріст культури проходить шість етапів� латентну фазу, 
фазу прискорення, логарифмічну ��оg� фазу, фазу вповільнення,g� фазу, фазу вповільнення, 
стаціонарну фазу й фазу відмирання.� Найбільше білків синтезується 
під час логарифмічної фази, а багато низькомолекулярних продуктів 
– під час стаціонарної.� При такому способі ферментації необхідно 
ретельно стежити за тим, �об клітини були зібрані в потрібний час.� 
При періодичній ферментації з додаванням субстрату в біореактор 
дода�ть свіже культуральне середови�е через різні інтервали 
часу, як правило для того, �об продовжити логарифмічну фазу.� 
Безперервна ферментація допускає додавання свіжого середови�а 
протягом усього процесу й одночасне видалення клітин і 
відпрацьованого середови�а.�

 �ожна із цих систем ферментації має свої недоліки 
й переваги, які потрібно враховувати, застосову�чи її для 
промислового синтезу.� Не зважа�чи на те, �о безперервна 
ферментація застосовується в промисловому масштабі не дуже 
широко, цей спосіб має ряд переваг і в майбутньому, очевидно, 
набуде більшого поширення.�

Всі біореактори можна віднести до одного з трьох основних 
типів� реактори з механічним перемішуванням, барботажні 
колони, ерліфтні реактори.� Сьогодні у промисловості найчастіше 
використову�ться біореактори першого типу, але з�являється 
зацікавленість і до ерліфтних біореакторів.� Перемішування 
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забезпечується за допомого� мішалки, а в ерліфтних біореакторах 
для аерації й перемішування використову�ть газ �звичайне 
повітря�, �о подається під тиском через розбризкувач у дні 
біореактора.� При цьому в повному обсязі відбувається безперервна 
циркуляція рідкого середови�а.� Барботажні колони подібні до 
ерліфтних реакторів, але їхнім недоліком є відсутність циркуляції 
культурального середови�а.� �ля забезпечення стерильності, 
сталості рН, температури й інших параметрів використову�ть різні 
способи залежно від будови біореактора.�

�к�о синтезований продукт накопичується в клітинах, то 
їх осаджу�ть із культурального середови�а центрифугуванням 
або фільтраціє�, потім руйну�ть ферментативними, хімічними 
або механічними методами й виділя�ть потрібний продукт.� �к�о 
синтезований продукт секретується в культуральне середови�е, то 
процедура його виділення й очи�ення значно спро�ується.�
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Th� r�sults of inv�stigations of Ukrainian and Russian sci�ntists�
microbiologists as for creation of microbic preparations and their ap�
plication in bioorganic agricultur� ar� g�n�raliz�d�� Th� major factors 
and th� sch�m� of biot�chnological manufacturing of sp�cifi�d biologi�
cal products ar� consid�r�d�� It has b��n shown�� that on� of th� most 
important prop�rti�s of th� pr�paration is th� form of manufacturing�� 
��arching of univ�rsal fills is v�ry actual as w�ll as diff�r�nt updatings is v�ry actual as w�ll as diff�r�nt updatingsis v�ry actual as w�ll as diff�r�nt updatings 
of biological products which provid� maximal adaptibility of biological 
ag�nts to sp�cific conditions�� d�p�nding on r�gions�� For th� first tim�to sp�cific conditions�� d�p�nding on r�gions�� For th� first tim� sp�cific conditions�� d�p�nding on r�gions�� For th� first tim� 
g�l�� lignin and v�rmiculturas forms of biological products bas�d on n�w and v�rmiculturas forms of biological products bas�d on n�wand v�rmiculturas forms of biological products bas�d on n�w forms of biological products bas�d on n�wforms of biological products bas�d on n�w 
strains of nitrog�n fixing bact�ria hav� b��n d�v�lop�d by Ukrainian of nitrog�n fixing bact�ria hav� b��n d�v�lop�d by Ukrainianbact�ria hav� b��n d�v�lop�d by Ukrainian 
sci�ntists��
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