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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

Прийміть щирі вітання від Президії Національної 
академії аграрних наук України із 60-річчям від 

дня заснування Інституту сільськогосподарської 
мікробіології та агропромислового  виробництва 

Національної академії аграрних наук України.

За шість десятиліть був пройдений непростий, але успіш-
ний шлях. За цей час Інститут став однією із провідних на-
укових установ, яка визначає основні напрями досліджень 
у галузі  сільськогосподарської мікробіології.

Він є головною установою з виконання Програми науко-
вих досліджень Національної академії аграрних наук Укра-
їни «Сільськогосподарська мікробіологія». В Інституті сфор-
мувалися наукові школи за цим напрямом. 

Саме з дослідженнями, проведеними в установі, пов’я-
зано становлення в Україні нових напрямів у ґрунтовій 
мікробіології – асоціативної азотфіксації та біологічної 

дегуміфікації ґрунтів. Завдяки кропіткій роботі багатьох поколінь учених селекціоновано нові висо-
коефективні штами мікроорганізмів, які зберігаються в Колекції корисних ґрунтових мікроорганіз-
мів, що має статус Національного надбання; створено мікробні препарати для покращення живлення, 
підвищення урожайності сільськогосподарських культур та їх захисту від патогенів; пробіотичні пре-
парати для тваринництва; мікробні консерванти для кормовиробництва; діагностичні сироватки до 
патогенних вірусів, набори діагностикумів хвороб свиней і вакцина проти ензоотичного енцефало-
мієліту (хвороби Тешена) свиней; селекціоновано нові сорти кормового люпину та вівса, більшість 
з яких внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Наукові дослідження та розробки науковців Інституту привертають пильну увагу і користуються 
попитом у виробників сільськогосподарської продукції не лише в Україні, але й за її межами. Ви мо-
жете пишатися сторінками своєї історії, іменами тих, хто стояв у витоків створення Інституту. В різ-
ний час у закладі працювали і продовжують працювати висококваліфіковані науковці та фахівці, ен-
тузіасти своєї справи. Ваша гордість – імена тих, хто забезпечував і сьогодні забезпечує високий рівень 
досліджень та авторитет установи.

У нинішніх непростих економічних умовах Ви успішно здаєте іспит на вірність обраній професії, 
на високому рівні справляючись з покладеними завданнями. Вітаючи з такою знаменною й поважною 
датою, висловлюємо щиру вдячність усім співробітникам та ветеранам Інституту. 

Прийміть побажання завжди бути в перших рядах світової науки, зберегти лідерські позиції у ви-
конанні фундаментальних та прикладних досліджень, створенні та впровадженні наукових розро-
бок у галузі сільськогосподарської мікробіології. Нехай Ваша наполеглива праця завжди буде плідною 
та натхненною і дарує Вам лише радість! Всьому колективу Інституту процвітання, нових відкриттів 
і звершень, успіхів у всіх справах і починаннях!

Президент НААН України,  
доктор сільськогосподарських наук,  
академік НААН,  
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
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Please accept sincere congratulations from the Presidium of the National Academy  
of Agrarian Sciences of Ukraine on the 60th anniversary  

of the Institute of Agriculture Microbiology and Agroindustrial Manufacture  
of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.

A difficult but successful path has been travelled throughout six decades. During this time, the Institute 
has become one of the leading research institutions that defines the main directions of research in the field of 
agricultural microbiology.

It is the main institution for the implementation of the Agricultural Microbiology Research Program of the 
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.

Scholarly traditions in this direction were formed at the Institute.
Owning to the studies conducted in the institution, formation of the new directions in soil microbiology in 

Ukraine – associative nitrogen fixation and biological dehumidification of soils is associated.
Thanks to the meticulous work of many generations of scientists, new highly effective strains of 

microorganisms, which are stored in the Collection of Beneficial Soil Microorganisms having the status of 
National Heritage have been selected; microbial preparations to improve nutrition, increase crop yields and 
protect them from pathogens, probiotic products for animal husbandry, microbial preservatives for feed 
production, diagnostic sera for pathogenic viruses, diagnosticum kits for swine diseases and vaccine against 
swine enzootic encephalomyelitis (Teschen disease) were created; new varieties of fodder lupine and oats were 
selected, most of which were included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in 
Ukraine.

Research and development of scientists of the Institute attract close attention and are in demand among 
agricultural producers not only in Ukraine but also abroad.

You can be proud of the pages of your history, the names of those who were at the origins of the Institute. 
Highly qualified scientists and specialists, devotees, have worked and continue to work in the institution at 
different times. Your pride is the names of those who provided and still provide a high level of research and the 
authority of the institution.

In the current difficult economic conditions, you successfully pass the exam for devotion to the chosen 
profession, at a high level coping with the tasks.

Congratulating on such a remarkable date and milestone, we express our sincere gratitude to all employees 
and veterans of the Institute.

We wish you to be in the forefront of world science, to maintain a leading position in the implementation 
of basic and applied studies, creation and implementation of scientific developments in the field of agricultural 
microbiology at all time.

May your hard work always be fruitful and inspiring and give you only joy!
We wish prosperity, new discoveries and achievements, success in all endeavours and undertakings to all the 

team of the Institute!

President of the NAAS of Ukraine,
Doctor of Agriculture,  
Academician of the NAAS, 
State Award in Science and Technology Ya. M. Hadzalo


