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Р Е Ф Е Р А Т

Пояснювальна записка: 158 с., 49 рис., 12 табл., 127 посилань.
Кваліфікаційну  роботу  магістра  присвячено  дослідженню  впливу

біопрепарату «Радород» на процес компостування органічних відходів.
Цільовим  об’єктом  є  екологічна  біотехнологія  переробки  органічних

відходів  із  застосуванням  змішаної  культури  мікроорганізмів  біодинамічного
добрива «Радород». На підставі аналізу літературних джерел встановлено, що
препарат  «Радород»  містить  угруповання  біохімічно  активних  штамів
мікроорганізмів-біодеструкторів, вплив яких на родючість ґрунтів досліджено
шляхом  визначення  динаміки  зміни  органічної  складової  родючого  шару
чорнозему  звичайного  та  опідзоленого.  Встановлено  наявність  активного
мікробоценозу,  що  переважно  містить  представників  екологічної  групи
амоніфікаторів  та  актиноміцетів  з  потужним  ферментним  комплексом
мінералізаторів процесу утворення гуміфікованого продукту.

Наукова  новизна  роботи  полягає  у  застосуванні  біохімічної  активності
мікроорганізмів  біодинамічного  препарату  «Радород»  для  інтенсифікації
процесу  компостування  органічних  відходів,  що  скорочує  термін  визрівання
компосту  у  3  рази.  Практична  цінність  застосування  сертифікованого
біопродукту для удосконалення екологічної біотехнології утилізації органічних
відходів полягає в отриманні компосту відповідно вимогам Органік-стандарт,
вирішенні проблеми видалення з територій підприємств та селітебних зон міста
відходів рослинного походження, відновленню біорізноманіття видового складу
мікробоценозу  деградованих  ґрунтів,  поліпшенні  екологічного  стану
урбанізованих територій.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  КОМПОСТ,  БІОДИНАМІЧНИЙ  ПРЕПАРАТ,
РОСЛИННІ ВІДХОДИ, БІОКОНВЕРСІЯ, ГРУНТ, МІКРООРГАНІЗМИ.



ABSTRACT

Explanatory note: 158 p., 49 figures, 12 tables, 127 references.
The master's  qualification work is  devoted to  the study of  the influence of

«Radorod» biological product on the process of the organic waste composting. The
target is the ecological biotechnology of organic waste processing with the use of
microorganisms mixed culture of «Radorod» biodynamic fertilizer. On the basis of
the  literature  sources  analysis,  it  has  been  found  out  that  «Radorod»  contains  a
grouping  of  biochemically  active  strains  of  microorganisms-biodegraders,  whose
influence on soil fertility was investigated by determining the dynamics of change of
the fertile layer organic component of typical chernozem and podzolized chernozem
as  well.  The  presence  of  active  microbiocenosis,  which  mainly  contains
representatives of the ammifiers and actinomycetes ecological group with a powerful
enzyme complex of mineralizers of the humified product formation process, has been
established.

The scientific novelty of  the work is the application of  the microorganisms
biochemical activity of «Radorod» biodynamic product to intensify the process of
organic  waste  composting,  which  shortens  half  as  much  the  compost  maturation
period. The practical value of using certified bioproducts to improve the ecological
biotechnology of organic waste utilization is to obtain compost in accordance with
the  requirements  of  Organic-standard,  solve  problems concerning  the  removal  of
waste of plant origin from industrial and settlement zones, restoration of biodiversity
of  microbiocenosis  species  composition  of  degraded  soils,  improvement  of
environmental status of urban areas.

COMPOST,  BIODYNAMIC  PRODUCT,  MICRO-ORGANISMS,  PLANT
WASTE, BIOCONVERSION, SOIL.


