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Р Е Ф Е Р А Т

Пояснювальна записка: 103 с., 22 рис., 7 табл., 82 посилання.

Кваліфікаційну  роботу  магістра  присвячено  дослідженню  впливу  відходів

виробництва  чайних  напоїв  на  біометричні  показники  культурних  рослин.  Цільовим

продуктом біотехнології є біодобриво на основі зооглеї чайного гриба. Робота представляє

цінність для галузі екологічної безпеки.

Дипломна  робота  належить  до  сірої  (природоохоронної)  біотехнології.  Проведення

дослідження  спирається  на  основну  концепцію  екологічної  біотехнології,  що  полягає  у

пошуку нових видів максимально безпечних та діючих збалансованих органо-мінеральних

добрив  та  вирішенні  проблеми  утилізації  відходів.  Доведено,  що  невеликі  концентрації

біодобрива  на  основі  чайного  гриба  сприяють  інтенсифікації  проростання  та  стрімкому

розвитку тест-рослин.

Оцінено  рівень  екологічної  безпеки  біодобрива  на  основі  зооглеї  та  умови  щодо

охорони  праці,  а  саме  питання  щодо  охорони  праці  в  галузях  сільського  господарства,

загальних  вимoг  безпеки  дo  виробничого  oбладнання  та  технологічного  прoцесу,

проаналізовані  причини  настання  нещасних  випадків  і  техніки  безпеки  під  час  роботи  з

хімічними реактивами в лабораторії.
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Explanatory note: 103 pp., 22 figures, 7 tables, 82 references.

The masters' qualified work is devoted to the research of the results of production of tea

drinks  in  biometric  territories  of  cultural  cultures.  The  target  product  of  biotechnology  is

biofertilizers for zoo charcoal. Work is of value for environmental safety.

A biotest was conducted on soil contaminated with bacterial cellulose Medusomyces gisevii

and evaluated the phytoxic effect by examining the current specific concentrations of zoogolia tea

on test support – Triticum boeoticum.

The thesis is related to gray (environmental) biotechnol ogy. The research is synchronized

on the basic concept of environmental biotechnology, which uses the search for the highest level of

safety and the existing balanced organic-mineral  fertilizers and produced problems in use.  It  is

proved  that  the  low  concentration  of  biofertilization  on  the  tea  mushroom made  an  intensive

characteristic of the progressive and intense development of the test-development.

The resulting level of environmental safety is biologically protected and working for the

workforce,  and  this  applies  to  those  who  work in  industrial  farms,  industrial  safety  has  made

production and designed production technologies, and, conversely, has found that there is a need for

future work in the chemical implementation laboratory.
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