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Партнерами у створенні  

біотехнологічного кластеру є: 

Інститут мікробіології і вірусології  

ім. Д.К. Заболотного НАН України  

Державне підприємство “Міжвідомчий науково-технологічний 

центр “Агробіотех” НАН та МОН України 

ТОВ “Інноваційна компанія БІОІНВЕСТ-АГРО”  

УкрНДІПВТ (Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування 

техніки і технологій для с/г виробництва ім. Л. Погорілого) 

ТОВ “Інститут здоров'я рослин”  

Баришівська ОТГ, Володарська ОТГ, Поліська ОТГ, Бучанська ОТГ (Київська 

область) вітчизняні с/г виробники та фермери 

ГО “Клуб економістів” 



Україна знаходиться серед лідерів погодних  

аномалій у світі 

Космічне агентство NASA представило карту змін клімату (2018 рік) 



Прогнозні моделі динаміки температурних змін  

на землі (до 2100 року) 



Зміна температурних режимів за різних технологій 

обробітку ґрунту (в порівнянні з оранкою) 

Менше на  

4-5
 

С за 

мінімальної 

обробки ґрунту 



Нульова  технологія 
Традиційна технологія 

-  оранка 



 

Нульова  технологія Традиційна 

технологія -  

оранка 



Живий родючий  

ґрунт 

Деградовані 

ґрунтові агрегати 

Вуглець є основним елементом для утворення 

рослинних білків, жирів та вуглеводів  



Біопрепарати (природні 

антибіотики, біостимулятори, 

аміно- і жирні кислоти, ліпіди,  

фітогормони, стероли) 

Рослина  Без обробки 

Розвиток агрономічно корисних 

мікроорганізмів, 

підвищення супресивності ґрунту, 

зв'язування й фіксація азоту та 

вуглецю 

Захист від хвороб, шкідників, 

абіотичних стресів на біохімічному 

та молекулярно-генетичному 

рівнях, індукція стійкості до 

фітопатогенів 

Високий урожай, екологічно чиста 

та якісна продукція 

Багатовекторна дія сучасних біотехнологій 

З обробкою 

N2O 
NН3 

СО2 

NН 



Доступні вітчизняні  біотехнологічні інструменти 



Здорові ґрунти! 



 

Здорові ґрунти – здорові рослини! 



Здорові рослини – якісні корми – якісне харчування –   

здорова людина – здорова нація! 



Два сценарії розвитку, але вибір очевидний! 



Дослідні ділянки на полях УкрНДІПВТ ім. Погорілого  

(листопад 2020 року) 



- розпочати якісну трансформацію 

технологічних процесів 

агровиробництва, спрямованих на 

планове (кероване) досягнення  

високої якості кінцевої продукції, з 

метою покращення її споживчих 

характеристик; 

 

 

- суттєво підвищити рентабельність і 

конкурентоспроможність 

виробництва сільгосппродукції, що 

сприятиме забезпеченню 

продовольчої безпеки країни, 

формуванню умов сталого розвитку 

галузі  та вихід на лідируючі позиції 

на зовнішніх ринках. 

Сучасні біотехнологічні рішення  

вже сьогодні дозволяють: 



mailto:bioinvest@ukr.net

