
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІІМЕНІ ОЛЕСЯОЛЕСЯ ГОНЧАРАГОНЧАРА



НазваНазва проектупроекту

ОРГАНІЗАЦІЯОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВАВИРОБНИЦТВА

БІОПРЕПАРАТУБІОПРЕПАРАТУ

СТИМУЛЮВАЛЬНОЇСТИМУЛЮВАЛЬНОЇ ДІЇДІЇ

ЛІЗОРЕЦИФІНЛІЗОРЕЦИФІН ДЛЯДЛЯ ПОТРЕБПОТРЕБ

СІЛЬСЬКОГОСІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАГОСПОДАРСТВА



АктуальністьАктуальність

ОтриманняОтримання екологічноекологічно чистоїчистої продукціїпродукції вв умовахумовах антропогенногоантропогенного
навантаженнянавантаження навколишньогонавколишнього середовищасередовища диктуєдиктує необхідністьнеобхідність
повногоповного виключеннявиключення хімічниххімічних пестицидівпестицидів, , котрікотрі завдаютьзавдають величезноговеличезного
збиткузбитку кориснимкорисним комахамкомахам, , птахамптахам, , тваринамтваринам, , гідробіонтамгідробіонтам, , аа такожтакож
здоровздоров''юю людинилюдини. . ОсобливоОсобливо гострогостро сталастала проблемапроблема створеннястворення
ефективнихефективних мікробіологічнихмікробіологічних засобівзасобів захистузахисту рослинрослин відвід хворобхвороб, , 
використаннявикористання якихяких зумовитьзумовить підвищенняпідвищення врожаївврожаїв
сільсікогосподарськихсільсікогосподарських культуркультур тата збереженнязбереження навколишньогонавколишнього
середовищасередовища. . НовийНовий підхідпідхід передбачаєпередбачає створеннястворення виробництвавиробництва
екологічноекологічно безпечногобезпечного біопрепаратубіопрепарату мікробногомікробного походженняпоходження
ЛізорецифінЛізорецифін, , якийякий проявляєпроявляє стимулювальнийстимулювальний ефектефект тата протимікробнупротимікробну
діюдію нана багатьохбагатьох біологічнихбіологічних обоб''єктахєктах..



Мета розробки
Метою інноваційного проекту є організація виробництва

високоефективного, екологічно безпечного препарату стрептоміцету
Streptomyces recifensis var. lyticus для стимуляції росту рослин та інших
живих організмів, а також для боротьби з антимікробною інфекцією.

Суть розробки
Створено унікальний ферментний препарат, який володіє

антимікробними та стимулювальними характеристиками.
Інновація проекту полягає у наявності особливих властивостей

подвійної дії у біопрепарату Лізорецифін, котрі забезпечують водночас і
стимулювання росту рослин, тварин, риб, птиці, і пригнічування
бактеріальної інфекції завдяки наявності стимулятора росту та
поліферментного комплексу. Препарат відрізняється від існуючих
світових та вітчизняних аналогів економічністю виробництва, унікальністю
культивування, більшою ефективністю дії та широким діапазоном сфер
застосування (фундаментальна наука, медицина, ветеринарія, сільське
господарство, харчова та хімічна промисловість, фармакологія та
косметологія).



СТИМУЛЯЦІЯСТИМУЛЯЦІЯ РОСТУРОСТУ ТВАРИНТВАРИН ПрепаратПрепарат додававсядодавався додо кормукорму тваринтварин..
ЛізорецифінЛізорецифін маємає стимулюючийстимулюючий впливвплив нана
рістріст: : пацюківпацюків, , мишеймишей, , рибриб, , курейкурей, , бджілбджіл

Захисна та рістстимулююча дія при
культивації риб (рівень виживання
мальків в досліді виріс на 33,1%, 
на відміну від 18,5% в контрольній

групі; після зимування у риб
виявилася стійкість до краснухи, 
тоді як в контролі майже всі риби

були уражені хворобою);

Збільшення ваги пацюків в
порівнянні з контрольною групою на

25 – 50% (на 2-й тиждень), при
більш тривалому годуванні (4 тижні) 
ефективність досліджуємих доз була

відносно постійною (40 – 53%);

Збільшення ваги норок
та полярних лисиць

(кількість шкір особливо
великого розміру та

кращої якості була в 1,5 
рази більшою, ніж у
контрольній групі);

Позитивний вплив Лізорецифіну
на продукцію яєць (збільшення
на 18%) та м’яса (збільшення на

12%);

Лізорецифін збільшував
продукцію меду бджолами
(100 – 200 мг в перерахунку

на цукровий сироп). 



Біологічні ефекти рістстимулюючої дії:
vПідвищення проростання на 42 – 200% усіх досліджуваних рослин (квасоля, 
кукурудза, ячмінь, овес, пшениця, горох, ріпак);
vСтимуляція росту пагонів на 90 – 105%;
vФормування чотирьох – п’яти додаткових бічних коренів;
vСтимуляція активності протеїназ та амілаз в насінні.

ВпливВплив лізорецифінулізорецифіну нана
сільськогосподарськісільськогосподарські рослинирослини

Рівень проростання насіння
після використання

комплексного ензимного
препарату на основі

Streptomyces recifensis
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