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РЕФЕРАТ

Кваліфікаційну  роботу  магістра  присвячено  дослідженню  впливу
субстрату та дигестату ціанобактерій на ростові показники культурних рослин з
подальшим використання як біодобрива в сільському господарстві. Цільовими
об’єктами  є  синьо-зелені  водорості,  що  використовувались  для  удобрення
сільськогосподарських  рослин  з  використанням  методу  ростового  тесту.  На
підставі аналізу літературних джерел на меті поставлено спостереженняросту
рослин з використанням ціаней, які в значних кількостях утворюються в літку у
поверхневих природних водах унаслідок евтрофікації,  що формує екологічну
небезпеку водних екосистем.

Виявлено, що субстрат синьо-зелених водоростей прискорював швидкість
росту Pisum sativum L., Raphanussativus var. radicula. Найкращі показники росту
Pisumsativum L. Середній показник росту рослини становить 4 см, а коренів – 2
см.  Встановлено  достовірні  відмінності  тест-рослин  Pisum  sativum  L.,
Raphanussativus var. radicula від тест-контроля.

Так, висота проростків і довжина кореня в контролі становить 24 %–28 %
і 22 %–16 % відповідно показники тест-рослин, що пророщувались на річковій
воді.  Найнижчі показники кореня – 1 см, і  найбільший гальмувальний ефект
зафіксований для тест-рослин, що вирощувались на відпрацьованому субстраті
синьо-зелених водоростей.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  СИНЬО-ЗЕЛЕНІ,  ЦІАНОБАКТЕРІЇ,  БІОМАСА,
ДОБРИВА, БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ.



ABSTRACT
Explanatorynote: 94 pp., 18 drawings, 6 tables., 95 references.
The master's  qualification work is  devoted to  the study of  the influence of

cyanobacterium substrate and digestate on the growth rates of cultivated plants, with
subsequent use as biofertilizers in agriculture.The target substances are blue-green
algae, which are used for the convenience of agricultural crops using the growth test
method.

Basedontheanalysis of  literary sources,  the aim is  to observe the growth of
plants with the use of cyanide, which in large quantities are formed in summer in
surface natural waters due to eutrophication, which poses an environmental risk to
aquatic ecosystems.

Designed  biotechnology belongs  to  environmental  biotechnology  because  it
solves the problems of clearing rivers from the "flowering" of blue-green algae.
The substrate of blue-green algae was found to accelerate the growth rate of Pisum
sativum L., Raphanussativus var. radicula. The best growth rates of Pisumsativum L.
The average growth rate of the plant is 4 cm and the roots – 2 cm.
Significant differences of the test plants of Pisum sativum L., Raphanussativus var.
were established. radicula from test control.

Yes, seedling height and root length in control is 24 % – 28 % and 22 % – 16
% respectively of the test plants germinated on river water. The lowest root indices
are 1 cm, and the greatest inhibitory effect is observed for test plants grown on the
spent blue-green algae substrate.

KEYWORDS:  BLUE-GREEN,  CYANOBACTERIA,  BIOMASS,
FERTILIZER, BIOLOGICAL CLEANING, BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES.


