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РЕФЕРАТ 
Пояснювальна записка: 88 с., 21 рис., 8 табл., 21 посилання.

    Мета кваліфікаційної роботи полягає у дослідженні можливості використання 
відпрацьованого субстрату синьо-зелених водоростей після метаногенезу в якості 
біодобрива на прикладі  тест-культури – Tríticum aestívum.
Методи досліджень: хімічні, інструментальні, математичні методи у біології, ростового 
тесту.
    У даній магістерській роботі було досліджено вплив відпрацьованого субстрату
ціанобактерій на ростові показники тест-культури – Tríticum aestívum. Розраховано 
необхідну кількість внесеного субстрату без досягнення фітотоксичного ефекту.
    Наукова новизна полягає у визначенні впливу конкретних концентрацій біодобрива з 
відпрацьованого субстрату ціанобактерій на тест- об’єкт – Tríticum aestívum.
    Результати роботи можуть бути використані у сільському господарстві, оскільки 
біодобриво з відпрацьованого субстрату синьо-зелених водоростей має добрі стимулюючі 
властивості, що позитивно вплине на врожайність сільськогосподарських культур.
    Магістерська робота має наукове та прикладне значення.
В подальшому пропонується продовжити дослідження в умовах фермерського 
господарства in vivo.

    КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЦІАНОБАКТЕРІЇ, ВІДПРАЦЬОВАНИЙ СУБСТРАТ,
TRÍTICUM AESTÍVUM, БІОДОБРИВО, БІОТЕСТУВАННЯ, ТЕСТ-ОБ’ЄКТ,
РОСТОВИЙ ТЕСТ. 

ABSTRACT 
    Explanatory note: 88 p., 21 figures, 8 tables, 21 source of literature.
      The purpose of the qualifying work is to explore the possibility of using the
  spent substrate of blue-green algae after methanogenesis as biofertilizer on a test
culture example - Tríticum aestívum.
     Methods of research: chemical, instrumental, mathematical methods in
biology, growth test.
    In this master's thesis, the influence of the spent substrate cyanobacteria
substrate on the growth rates of test culture - Tríticum aestívum - was investigated.
   The required amount of substrate has been calculated without achieving the
phytotoxic effect.
    The scientific novelty is to determine the effect of specific concentrations of
bio fertilizer of the spent cyanobacterium substrate on the test object - Tríticum
aestívum.
   The results of the work can be used in agriculture, since bio fertilizer from the worked substrate 
of blue-green algae have good stimulating properties, which will have a positive effect on the 
yield of crops.
   Master's work has a scientific and applied value.
   In the future it is proposed to continue the research in the conditions of the farm in vivo.

KEYWORD: CYANOBACTERIUM, SPENT SUBSTRATE, TRÍTICUM AESTÍVUM,
BIO FERTILIZER, BIOTECHNOLOGY, TEST OBJECTS, GROWTH TEST.


