
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗІОЛОГІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ. 
ЗДОБУТКИ ТА НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Л абораторія фізіології мі-
кроорганізмів створена в 
1996 р. і на той час мала на-

зву лабораторії технічної мікробіоло-
гії. Підрозділ було організовано для 
розширення робіт із виробництва і 
застосування мікробних препаратів у 
землеробстві й рослинництві за ініці-
ативи директора Інституту сільсько-
господарської мікробіології УААН 
(ІСГМ УААН) Патики В.П. шляхом 
відокремлення її від лабораторії ґрун-
тової мікробіології.

За мету було поставлено вдоско-
налення і відпрацювання технологіч-
них параметрів виробництва як існу-
ючих, так і новостворених мікробних 
препаратів, проведення наукових до-
сліджень із розробки їх товарних 

форм (рідких, гельних, порошкопо-
дібних та ін.), підготовка відповідної 
науково-технічної документації (тех-
нологічних регламентів, технічних 
умов, інструкцій тощо). Враховуючи 
фінансові ускладнення та складність 
виробництва на великих підприєм-
ствах біологічних препаратів, лабо-
раторія налагоджує їх напрацювання 
в дослідно-промислових умовах.

Керівником лабораторії технічної 
мікробіології було призначено кан-
дидата сільськогосподарських наук 
М. Я. Погорілька.

За консультативної допомоги 
співробітників Південного філіалу 
ІСГМ УААН були освоєні техноло-
гії і налагоджено дослідне виробни-
цтво гельних форм біопрепаратів для 

передпосівної об-
робки насіння зер-
нових (Діазофіт, 
 Ризоентерин) та 
овочевих (Агрофіл) 
культур.

Працюючи над 
розширенням спек-
тру препаратів, ла-
бораторія пара-
лельно проводила 
дослідницьку ро-
боту з їх застосу-
вання на багатьох 
видах сільськогос-
подарських культур.

З 2000 р. завіду-
ючим лабораторією 
було призначено 
кандидата сільсько-
господарських наук 

КОЗАР  
Сергій Федорович

Завідувач лабораторії, 
доктор сільськогоспо-

дарських наук,  
старший науковий 

співробітник

Рис. 1. Дослідження ростової активності діазотрофів 
у біологічному реакторі
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В. П. Сальника. У цей час вивчено вплив верміку-
літу й лігніну на якість та терміни зберігання біо-
препарату Ризоагрин шляхом додавання цих до-
бавок до поживного середовища; вплив бішофіту 
як джерела мікроелементів на життєдіяльність 
азотфіксувальних бактерій.

У результаті вивчення бактерій при їх збері-
ганні на різних твердих носіях встановлено, що 
вермикулітна форма мікробних препаратів не 
поступається торф’яній і її можна успішно вико-
ристовувати як субстрат для виготовлення біодо-
брив. Співробітниками було освоєно напрацю-
вання Ризобофіту під бобові культури: люцерну, 
горох, конюшину.

Досліджено вплив протруйників на життєді-
яльність мікроорганізмів, на основі яких виго-
товлялись біопрепарати. Вивчено ефективність 
фосформобілізувальних біопрепаратів у техноло-
гії вирощування ріпака.

З 2003 р. і донині, за виключенням періоду 
з 2015 р. по 2016 р., коли цей науковий підрозділ 
очолювала кандидат сільськогосподарських наук 
Т. А. Євтушенко, лабораторією керує доктор сіль-
ськогосподарських наук С. Ф. Козар.

У цей період робота спрямована на удоскона-
лення технологій виробництва біопрепаратів Діа-
зофіт (Ризоагрин) і Ризобофіт (Ризоторфін), ви-
вчення можливості комплексного використання 
діазотрофів, а також виготовлення експеримен-
тальних партій біопрепаратів для застосування 
у сільськогосподарському виробництві.

Теоретично обґрунтовано та проведено по-
шук шляхів підвищення активності росту ґрун-
тових діазотрофів in vitro; вивчено вплив лек-
тину картоплі на фізіологічну активність штамів 
азотобактера і азоспірил; оптимізовано параме-
три культивування мікроорганізмів-біоагентів 
нових мікробних препаратів у дослідно-промис-
лових умовах, підготовлено регламенти на їх ви-
робництво; проведено дослідження, спрямовані 
на розробку біопрепаратів на основі азотобак-
тера із подовженим терміном зберігання; переві-
рено ефективність нових мікробних препаратів 
при вирощуванні сільськогосподарських культур. Рис. 2. Ріст бульбочкових бактерій і азоспірил на 

новому поживному середовищі

Рис. 3. Електронограма змішаної культури діазотрофів 
з добавками для підвищення життєздатності бактерій
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У прикладному плані важливим є те, що у ре-
зультаті проведених досліджень відпрацьовано 
технологію культивування бульбочкових бакте-
рій на качалках і у біологічному реакторі (рис. 1), 
яка і нині є основою напрацювання біопрепара-
тів для сої в Інституті. 

В лабораторії вивчено вплив продуктів мета-
болізму, які містяться в стерильній культураль-
ній рідині бактерій родів Azospirillum, Azotobacter, 
Pseudomonas, Enterobacter, Bradyrhizobium, 
Rhizobium на ріст Bradyrhizobium japonicum 
[1]. Виявлено, що найсуттєвіше впливають 
на ріст бульбочкових бактерій Azospirillum 
brasilense. Враховуючи різні вимоги B. japonicum 
і A. brasilense до джерел живлення, розроблено по-
живне середовище (рис. 2), в якому ростова ак-
тивність обох штамів висока, та досліджено па-
раметри їх росту [2]. Вивчено особливості росту 
B. japonicum і A. brasilense у змішаній культурі. 

Запропоновано і експериментально доведено 
стратегію регулювання ростової й функціональ-
ної активності B. japonicum, яка полягає у поєд-
нанні діазотрофів різних видів, підборі умов їх 
спільного культивування і застосуванні за стабі-
лізації чисельності життєздатних клітин бакте-
рій (рис. 3) для їх ефективної інтродукції в агро-
ценози, що дозволяє отримати додаткову якісну 
продукцію [3-7]. На цій основі розроблено експе-
риментальний препарат Нітро-Лег (рис. 4).

Рис. 5. Цисти нового штаму Azotobacter 
chroococcum 2.1

Рис. 4. Польовий дослід з вивчення ефективності нових інокулянтів в технології вирощування сої
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Співробітниками лабораторії запропоновано 
порошкоподібний препарат АБТ для підвищення 
врожайності овочевих культур. Показано пози-
тивний вплив біопрепарату на капусту, перець, 
томат та інші культури [8]. 

Вивчено вплив лектинів на ростову й фізіоло-
гічну активність діазотрофів [9, 10]. Показано, що 
у результаті активації лектином картоплі бактерій 
роду Azotobacter посилюється їх нітрогеназна ак-
тивність, інтенсивність продукування фітогор-
монів ауксинової та цитокінінової природи. На 
основі проведених досліджень розроблено новий 
мікробний препарат для картоплі Бактопасльон.

Розроблено спосіб підвищення активності ді-
азотрофів за дії нанокарбоксилатів металів для 
виробництва й застосування нових ефектив-
них інокулянтів [11-13].

Селекціоновано нові штами діазотрофів, зо-
крема, бактерій роду Azotobacter (рис. 5, 6), які ха-
рактеризуються високою азотфіксувальною та 
фітогормональною активністю [14, 15]. 

Серед останніх здобутків лабораторії слід від-
значити розробку наукових основ регулювання 
життєздатності й активності діазотрофів, а також 
способу збереження життєздатності та функціо-
нальної активності діазотрофів за використання 
полісахаридно-білкового комплексу. Запропоно-
ваний спосіб полягає у приготуванні й викорис-
танні комплексу високомолекулярних органіч-
них сполук за бактеризації насіння інокулянтами 
на основі азотфіксувальних бактерій. Даний при-
йом забезпечує краще збереження діазотрофів на 
насінні за дії негативних чинників зовнішнього 
середовища, підвищує життєздатність та функ-
ціональну активність бактерій за інтродукції в аг-
роценози сільськоосподарських культур [16, 17].

Сьогодні до складу лабораторії входять два 
сектори: 

сектор ростової і функціональної активності 
мікроорганізмів (напрями досліджень: селекція 
корисних ґрунтових мікроорганізмів; вивчення 
впливу абіотичних і біотичних чинників на збе-
реження життєздатності діазотрофів; розробка 
способів регулювання ростової і функціональної 

активності азотфіксувальних бактерій; дослі-
дження впливу на рослини мікроорганізмів за 
їх інтродукції в агроценози); 

сектор колекції корисних ґрунтових мікроор-
ганізмів (напрями досліджень: поповнення фон-
дів новими штамами, розширення видового різ-
номаніття мікроорганізмів, що зберігаються 
в колекції; гарантоване довгострокове зберігання 
мікроорганізмів; ідентифікація штамів; вивчення 
механізмів взаємодії мікроорганізмів з росли-
нами. 

Лабораторія бере активну участь у напрацю-
ванні біопрепаратів для їхнього впровадження 
в сільськогосподарське виробництво. За участі 
співробітників підрозділу виготовлено й пере-
дано для використання у сільськогосподарському 
виробництві сотні тисяч гектарних порцій мікро-
бних препаратів.

Співробітники лабораторії захистили 1 док-
торську і 4 кандидатських дисертації. 

Лабораторія пройшла сертифікацію на від-
повідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Сис-
темаи керування вимірюваннями. Вимоги до 
процесів вимірювання та вимірювального облад-
нання» (Свідоцтво № 16/2019 від 05.04.2019 р.).

Рис. 6. Рослини у вегетаційному досліді з вивчення 
впливу нових штамів бактерій на ріст і розвиток 
огірка
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До складу лабораторії входить 2 сектори.
У штаті лабораторії працюють:
- завідувач лабораторії, доктор сільськогоспо-

дарських наук, старший науковий співробітник 
Сергій Федорович Козар;

Сектор ростової  і функціональної активності 
мікроорганізмів:

- завідувач, кандидат с.-г. наук, старший науко-
вий співробітник Тетяна Анатоліївна Євтушенко;

- старший науковий співробітник, кандидат с.-
г. наук Ірина Григорівна Коротка;

- молодший науковий співробітник, доктор 
філософії Оксана Михайлівна Білоконська;

- провідний мікробіолог Тетяна Оскарівна 
Усманова;

- лаборант-мікробіолог Наталія Василівна Бі-
лецька.

Сектор колекції корисних ґрунтових мікроор-
ганізмів:

- завідувач, кандидат біологічних наук, стар-
ший науковий співробітник Юлія Олександрівна 
Воробей;

- молодший науковий співробітник Ольга Во-
лодимирівна Логоша; 

- провідний мікробіолог Наталія Миколаївна 
Кезько;

- мікробіолог Надія Олександрівна Мудрицька.
В лабораторії проходять навчання аспіранти:
- Дука Олександр Сергійович; 
- Ворона Олександра Володимирівна.

Основні публікації   
співробітників лабораторії:

1. Козар С. Ф., Усманова Т. О. Регулювання 
ростової активності популяцій промислових 
штамів Bradyrhizobium japonicum в умовах in 
vitro. Сільськогосподарська мікробіологія. 2008. 
Вип. 7. С. 36–47.

Колектив лабораторії фізіології мікроорганізмів (зліва направо): Козар С.Ф, д-р с.-г. наук, с.н.с., завідувач 
лабораторії; Усманова Т. О., провідний мікробіолог; Ворона О. В., аспірант; Воробей Ю. О., канд. біол. 
наук, с.н.с., завідувач сектору; Дука О. С., аспірант; Білоконська О. М., д-р філософії, молодший науковий 
співробітник; Білецька Н. В., лаборант-мікробіолог; Логоша О. В., молодший науковий співробітник; 
Мудрицька Н. О., мікробіолог
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