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Інститут сільськогосподарської 
мікробіології та агропромислового 
виробництва НААН - провідна 
установа в галузі досліджень, 
розробки, розвитку та впровадження 
високоефективних біологічних 
засобів для сільського господарства.



НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІНСТИТУТУ

1) Розробка мікробних препаратів
для покращення живлення с/г культур;
2) Створення засобів біологічного захисту
рослин від хвороб і шкідників;
3) Розробка засобів діагностики, профілактики
і лікування тварин і птиці;
4) Діагностика вірусних хвороб рослин; 
5) Технології вирощування с/г культур;
6) Селекція люпину.

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ 
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН 



КОЛЕКЦІЯ КОРИСНИХ ҐРУНТОВИХ МІКРООРГАНІЗМІВ 

Всього у фондах Колекції 
зберігається 573 штами 
бактерій та грибів, 
які відносяться 
більш ніж до 20 родів

КОЛЕКЦІЯ МАЄ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО НАДБАННЯ 
(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 472-р)



• продукування бактеріями рістстимулюючих речовин і збільшен  
ступеня засвоєння поживних речовин із ґрунту та добрив;
• мобілізація важкорозчинних фосфатів;
• поліпшення мінерального живлення рослин;
• збільшення надходження атмосферного азоту в рослини;
• збільшення асиміляції нітратів;
• захист рослин від кореневих патогенів.



Бактеріальні клітини біля кореня і кореневих волосків паростка райграса пасовищного
(К - корінь; КВ – кореневий волосок; Б - бактеріальні клітини)

КОРІНЬ ЗНАХОДИТЬСЯ В ЩІЛЬНОМУ ОТОЧЕННІ 
ҐРУНТОВИХ МІКРООРГАНІЗМІВ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬ 

СВОЄРІДНИЙ «ЧОХОЛ» АБО РИЗОСФЕРУ



М.О. Красильников:

“ Роль мікроорганізмів, що заселяють  

кореневі сфери рослин, нагадує 

функції органів травлення тварин… ”



Мікробні препарати дають можливість 

забезпечити рослини корисними  

мікроорганізмами в потрібному місці, в 

необхідній кількості, в оптимальний час.



РЕЗУЛЬТАТИ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ 
БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНИ

• підвищується врожайність сільськогосподарських
культур (на 10-30 %);
• знижується собівартість продукції (на 8-25 %);
• підвищується якість продукції (вміст білка та 
клейковини в зерні, цукристість, олійність тощо);
• зменшується вміст шкідливих речовин в 
сільськогосподарських продуктах (нітратів, нітритів
тощо;
• поновлюються продуктивні властивості грунту;
• зменшується хімічне навантаження і забруднення
навколишнього середовища;



МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ ІСМАВ НААН У ЗЕМЛЕРОБСТВІ

БІОГРАН
ХЕТОМІК
РИЗОБОФІТ
РИЗОГУМІН
МІКРОГУМІН
АГРОБАКТЕРИН
ДІАЗОБАКТЕРИН
АЛЬБОБАКТЕРИН
АЗОТОБАКТЕРИН
ПОЛІМІКСОБАКТЕРИН



Сертифікат “Органік стандарт” згідно зі 
Стандартом МАОС з органічного виробництва 
та переробки, що є еквівалентним до 
Регламентів ЄС №834/2007 та № 889/2008



Мікробний препарат Поліміксобактерин
(Посвідчення про державну реєстрацію, серія А № 03697)

для покращення фосфорного живлення та стимуляції 

росту зернових культур (пшениці, кукурудзи), 

соняшника і цукрового буряка

Біологічний агент- Paenibacillus 
polymyxa КВ



Дія Поліміксобактерину на розвиток кореневої 
системи кукурудзи

КОНТРОЛЬ                                ПОЛІМІКСОБАКТЕРИН



Моніторинг результатів впровадження 
наукоємної продукції ІСМАВ НААН у 2016-2018 рр.

С.-г. 
товаровиробник Місце знаходження

Найменування 
наукоємної 
продукції

С.-г. 
культура

Урожайність, ц/га
Прибавка

, %контроль
з бактери-

зацією

ФГ «Деметра
Агро МС»

Прилуцький р-н, 
Чернігівська обл. Поліміксобактерин кукурудза

104,0

104,0

104,0

104,0

142,0

178,3

156,0

147,8

37

71

50

42

Філія 
«Присеймівська» 

ТОВ СП 
«Нібулон»

Кролевецький р-н, 
Сумська обл.

Поліміксобактерин 
(по вегетації) кукурудза 91,2 109,6 20

Поліміксобактерин 
(обробка насіння 
та по вегетації)

кукурудза 91,2 114,9 26

СФГ "Мрія" Гребінківський р-н, 
Полтавська обл. Поліміксобактерин кукурудза 92,0 100,0 9

ФГ "Алфьоров"
Великописарівський 

р-н,

Сумська обл.

Поліміксобактерин 
(по вегетації) кукурудза 83,0 106,0 27



Моніторинг результатів впровадження 
наукоємної продукції ІСМАВ НААН у 2016-2018 рр.

С.-г. 
товаровиробник

Місце 
знаходження

Найменування 
наукоємної 
продукції

С.-г. 
культура

Урожайність, ц/га

Прибавка, 
%контроль

з бактери-

зацією

ВП НУБіП 
«Ніжинський 
агротехнічний 

інститут»

Ніжинський р-н,

Чернігівська обл.
Поліміксобактерин озима 

пшениця 37,3 50,1 34

ТОВ "Агрофірма 
Колос"

Сквирський р-н, 
Київська обл. Поліміксобактерин озима 

пшениця 45,5 49,8 9

Кіровоградська 
ДСГ ДС СЗ НААН

Кіровоградська 
обл. Поліміксобактерин озима 

пшениця 6,40 7,18 12

ПОСП «Мажарка»
Кегичівський 

р-н, Харківська 
обл.

Поліміксобактерин пшениця 48,5 55,0 13

ПАФ "Ганнівське"

Новоукраїнський 
р-н,

Кіровоградська 
обл.

Поліміксобактерин озима 
пшениця 44,7 54,9 23



С.-г. 
товаровиробник Місце знаходження

Найменування 
наукоємної 
продукції

С.-г. 
культура

Урожайність, ц/га

Прибавка, 
%

контроль з бакте-
ризацією

ТОВ "АФ Союз"
Новоукраїнський 

р-н,
Кіровоградська обл.

Поліміксобактерин соняшник 27,0 31,0 15

ПП "Деснянські 
зорі"

Куликівський р-н,
Чернігівська обл. Поліміксобактерин соняшник 16,0 20,0 25

ТОВ «Енселко 
Агро»

Старокостянти-
нівський р-н

Хмельницька обл.
Поліміксобактерин соняшник 34,62 39,56 14

ФГ "Алфьоров"
Великописарівський 

р-н,
Сумська обл.

Поліміксобактерин 
(по вегетації) соняшник 24,8 28,1 13

Моніторинг результатів впровадження 
наукоємної продукції ІСМАВ НААН у 2016-

2018 рр.



Варіанти
Урожайність,

т/га
Вміст цукру,

%
Збір цукру,

т/га

Без бактеризації 
(контроль)

47,1 15,32 7,21

Поліміксобактерин 54,0 15,80 8,53

Вплив Поліміксобактерину на продуктивність 
цукрового буряка (гібрид Злука), 

Веселоподільска ГСХС



Біологічний препарат Ризогумін

(Посвідчення про державну реєстрацію, серія А № 03698)

для зернобобових культур (сої, гороху, люпину, 

нуту)

Включає бульбочкові бактерії 
та фізіологічно активні 

речовини





Моніторинг результатів впровадження 
наукоємної продукції ІСМАВ НААН у 2016-2018 рр.

С.-г. 
товаровиробни

к
Місце знаходження

Найменуванн
я наукоємної 

продукції

С.-г. 
культура

Урожайність, ц/га
Прибавка, 

%контроль
з бактери-

зацією
ПрАТ 

«Кремінь»
Ічнянський р-н, 

Чернігівська обл.
Ризогумін 
(рідкий) горох 19,6 23,7 21

ПАФ «Ватал»
Краснокутський р-н,

Харківська обл.
Ризогумін

(торф’яний) горох 30,7 40,2 31

ПАФ «Ватал»
Краснокутський р-н,

Харківська обл.
Ризогумін 

(торф'яний) горох 21,0 42,0 100

ТОВ "ДВК"

Синельниківський р-
н,

Дніпропетровська 
обл.

Ризогумін 
(рідкий) горох 29,8 38,7 30

ТОВ "Агройл 
1995"

Мелітопольський р-н,

Запорізька обл.
Ризогумін 
(рідкий) горох 24,6 28,5 15

ФГ 
"Теолинське"

Монастирищенський 
р-н,

Черкаська обл.

Ризогумін 
(рідкий) горох

38,73 44,27 14

Хетомік 39,65 46,12 16



Моніторинг результатів впровадження 
наукоємної продукції ІСМАВ НААН у 2016-2018 рр.

С.-г. 
товаровиробник Місце знаходження

Найменування 
наукоємної 
продукції

С.-г. 
культура

Урожайність, ц/га
Прибавка, %

контроль
з бактери-

зацією

СФГ «Фламінго» Ставищенський р-н, 
Київська обл.

Ризогумін 
(торф’яний) соя 16,6 21,3 28

ТОВ "Альянс"

Липоводолинський  

р-н, 

Сумська обл.

Ризогумін 

(торф'яний)
соя 26,0 33,8 30

ФГ 
«Номировський»

Білопільський р-н,

Сумська обл.
Ризогумін (рідкий) соя 19,6 24,2 23

ПСП «Пісківське» Бахмацького р-ну, 
Чернігівської обл.

Ризогумін 

(торф'яний)
соя 30,0 38,0 27

ФГ "Русичі"
Канівський р-н,

Черкаська обл.

Ризогумін 

(торф'яний)
соя 18,0 27,0 50

ФГ «Деметра Агро 
МС»

Прилуцький р-н, 
Чернігівська обл. Ризогумін соя 24,7 29,8 21

ПП "Україна-Сад"
Кельменський р-н,

Чернівецька обл.
Ризогумін 

(торф'яний) соя 23,3 26,7 15

ПСП «Пісківське» Бахмацького р-ну, 
Чернігівської обл.

Ризогумін 
(торф'яний) соя 22,0 28,0 27

ФГ «Спас 2007"
Білопільський  р-н,.

Сумська  обл.
Ризогумін 

(торф'яний) соя 19,0 24,6 29



ТОВ «НІБУЛОН»
(філія «Присеймівська», 

Сумська область)

Застосування 
Поліміксобактерину 

при вирощуванні кукурудзи
(бактеризація насіння + 
обробка по вегетації).

Приріст врожайності –
26,0 % (23,7 ц/га).

ТОВ «КЕРНЕЛ»
(ТОВ «Енселко Агро», 
Хмельницька область)

Застосування 
Поліміксобактерину

при вирощуванні 
соняшнику 

Приріст врожайності –
14,3 % (4,9 ц/га).

ПСП «ПІСКІВСЬКЕ» 
(Чернігівська область)

Застосування 
Ризогуміну

при вирощуванні сої. 
Приріст врожайності –

26,7 % (8,0 ц/га).



Біологічний препарат 

Альбобактерин

(Посвідчення про державну реєстрацію, серія А № 03695)

препарат для збільшення урожайності 

ріпаку та гірчиці

Біологічний агент - Achromobacter 

album 1122



С.-г. товарови-
робник

Місце знаход-
ження

Найменування 
наукоємної 
продукції

С.-г. 
культура

Урожайність, ц/га

Прибавка, 
%

Конт-роль
з 

бактери-
зацією

ТОВ 
"Агрофірма 

Колос"

Сквирський р-н, 
Київська обл. Альбобактерин ріпак 36,4 44,5 22

ТОВ 
"Агрофірма 

Колос"

Сквирський р-н, 
Київська обл. Альбобактерин ріпак 37,2 42,7 15

СФГ «Золотий 
Пармен»

Коропський р-н, 
Чернігівська обл. Альбобактерин гірчиця 11,0 12,5 14

Моніторинг результатів впровадження 
наукоємної продукції ІСМАВ НААН 

у 2014-2018 рр.



Біологічний препарат Діазобактерин

(Посвідчення про державну реєстрацію, серія А № 03696)

препарат для підвищення урожайності 
озимого жита, гречки, злакових трав і 

покращення якості продукції

Біологічний агент - Azospirillum 

brasilense  18-2  та   410



С.-г. 
товаровиробник Препарат С.-г. 

культура

Урожайність, ц/га
Приріст, 

%контроль
з 

бактери-
зацією

ТОВ «ім. Чкалова», 
Семенівський р-н Діазобактерин гречка 13,0 17,0 30,8

СФГ «Моноліт»,  
Харківський обл.,
Борівський р-н

Діазобактерин гречка 19,4 25,8 32,9

ФСГ «Золотий 
пармен», Коропський 
р-н

Діазобактерин жито 21,0 24,0 14,0

Ефективність застосування мікробних 
препаратів у господарствах Чернігівської 

області в 2016-2018 рр.



Біологічний препарат Біогран

До складу препарату входить 
біогумус, отриманий за спеціальною технологією, яка передбачає 

підвищене накопичення мікроорганізмами фізіологічно 
активних речовин, 

та агрономічно корисні бактерії. 
В залежності від виду сільськогосподарської культури в 

Біограні імобілізовані бактерії роду 
• Azospirillum (препарат для картоплі) і 

• Azotobacter (препарат для овочевих культур)

(Посвідчення про державну реєстрацію, серія А № 05575 

та  серія А № 05574)

препарат для капусти, томатів, огірків, кавунів, картоплі



Ефективність Біограну при вирощуванні овочів

Варіанти Урожайність, 
т/га

Приріст до контролю

т/га %

Огірки (сорт Цезар)
Контроль 13,6 - -

Біогран 21,1 7,5 55,3

Помідори (сорт Лагідний)

Контроль 16,8 - -

Біогран 22,4 5,6 33,5



Біологічний препарат Хетомік

(Посвідчення про державну реєстрацію, серія А № 05577) 

для захисту зернових і зернобобових культур, гороху, сої, 

соняшнику, овочевих культур, цукрових буряків, картопля 

від збудників  грибних захворювань кореневої системи

на основі Chaetomium cochliodes 3250, який має високу 
антагоністичну активність до широкого спектру 

збудників захворювань сільськогосподарських культур



БІОПРЕП
АРАТ

ПРИБУ
ТОК

ОДНА ГЕКТАРНА 
ПОРЦІЯ 

БІОПРЕПАРАТУ

ЕКВІВАЛЕНТ 
МІНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

ОКУПНІСТЬ



ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ СПОЖИВАЧІВ НАУКОЄМНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ ІСМАВ НААН В УКРАЇНІ



МІЖНАРОЖНІ НАУКОВО-ВИРОБНИЧІ ЗВ’ЯЗКИ ІСМАВ НААН



Дякую за увагу!




*
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