
Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 60-річчя ство-
рення Інституту сільськогосподарської мікробіології 

та агропромислового виробництва НААН !

Зусиллями кількох поколінь науковців в Україні створено 
важливий для науки і аграрного сектору економіки центр 
сільськогосподарської мікробіології. 60-річчя установи – це 
славна історія і впевненість у майбутньому. 

Ви по праву можете пишатися науковими здобутками, які 
відомі не лише в Україні, але й далеко за її межами.

Свій ювілей Інститут зустрічає вагомими досягненнями. 
Фундаментальні дослідження колективу здобули високу 
оцінку й широке визнання. Прикладні розробки активно 
використовуються у сільськогосподарському виробни-
цтві багатьох країн. Науковцями Інституту розроблено нові 

мікробіологічні методи досліджень, створено мікробні препарати для оптимізації живлення сільсько-
господарських культур та захисту від патогенів, низку діагностикумів та вакцин для профілактики 
і боротьби з хворобами тварин, пробіотичні препарати для корекції складу мікробоценозу в шлунко-
во-кишковому тракті тварин; опрацьовано технології підготовки кормів за участю пробіотичних мі-
кроорганізмів, створено нові сорти люпину тощо.

Сьогодні фундаментальні та прикладні дослідження колективу Інституту спрямовані на обґрунту-
вання шляхів оптимізації процесів біологічної трансформації органічної речовини та корекції складу 
угруповань мікроорганізмів у ґрунтах агроценозів для формування їх ефективної й потенційної родю-
чості, вивчення особливостей взаємодії мікроорганізмів з культурними рослинами, створення ефек-
тивних технологій застосування бактерій і мікроміцетів для забезпечення повноцінного продукцій-
ного процесу сільськогосподарських культур і тварин; визначення економічних аспектів біологічних 
технологій у ресурсо- і енергоощадному аграрному виробництві, створення нових сортів сільсько-
господарських культур. Ці питання є важливими для нашої держави, відомої своїми аграрними тра-
диціями і можливостями.

З нагоди вашого свята щиро зичу всім співробітникам міцного здоров’я, щастя, родинного за-
тишку, мирного неба над головою, незгасної творчої енергії та наукових відкриттів. Нехай Ваш досвід 
і професіоналізм, величезний творчий та інтелектуальний потенціал і надалі служать розвитку аграр-
ної науки!

З повагою
Міністр аграрної політики 
та продовольства України        Роман Лещенко

12

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН



Dear Colleagues,
My hatful congratulations on the occasion of the 60th anniversary  

of the Institute of Agricultural Microbiology and  
Agroindustrial Manufacture of the NAAS!

Through the efforts of several generations of scientists in Ukraine, an important centre of agricultural 
microbiology has been created for science and the agricultural sector of the economy. The 60th anniversary of 
the institution is a glorious history and confidence in the future.

You can rightly be proud of scientific achievements that are known not only in Ukraine but also far beyond 
its borders.

The Institute celebrates its anniversary with significant achievements. The fundamental studies of the 
team has been highly praised and widely recognized. Applied developments are actively used in agricultural 
production in many countries.

Scientists of the Institute have developed new microbiological study methods, created microbial preparations 
to optimize crop nutrition and protect them against pathogens, a number of diagnosticums and vaccines to 
prevent and control animal diseases, developed feed preparation technologies with probiotic microorganisms, 
created new lupine varieties etc.

Today, fundamental and applied studies of the Institute is aimed at justifying ways to optimize the processes 
of biological transformation of organic matter and correction of the composition of groups of microorganisms 
in soils of agrocenoses to form their effective and potential fertility, create effective technologies for bacteria 
and micromycetes to ensure fully-featured crop production; determination of economic aspects of biological 
technologies in resource- and energy-saving agricultural production, creation of new varieties of agricultural 
crops.

These issues are important for our state, known for its agricultural traditions and capabilities.
On the occasion of your holiday, I sincerely wish all employees good health, happiness, family comfort, 

peaceful skies, everburning creative energy and scientific discoveries.
Let your experience and professionalism, huge creative and intellectual potential continue to serve the 

development of agricultural science!

Kind regards,
Minister of Agrarian Policy
and Food of Ukraine        Roman LESHCHENKO
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