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Уні каль ная 
ка лек цыя

— Бія тэх на ла гіч ны кі ру нак у на-

шай кра і не зна хо дзіц ца на год ным 

уз роў ні і па спя хо ва раз ві ва ец ца 

дзя ку ю чы пад трым цы дзяр жа вы. 

Наш ін сты тут з'яў ля ец ца га лаў ной 

ар га ні за цы яй-вы ка наў цам шэ ра-

гу дзяр жаў ных пра грам у сфе ры 

бія тэх на ло гій. Так са ма мы ка ар-

ды ну ем дзей насць дзяр жаў на га 

на ву ко ва-вы твор ча га аб' яд нан ня 

«Хі міч ны сін тэз і бія тэх на ло гіі», — 

рас каз вае Эмі лія Іва наў на. — За-

бес пя чэн ню вы со ка га на ву ко ва га 

ўзроў ню да сле да ван няў і па спя-

хо вай ка мер цы я лі за цыі рас пра-

цо вак спры я юць сфар мі ра ва ныя 

ў ін сты ту це струк ту ры. Так, у нас 

са бра ная Бе ла рус кая ка лек цыя 

не па та ген ных мік ра ар га ніз маў, 

якая скла дае асно ву бія рэ сурс-

най ба зы бія тэх на ло гій. Яе фонд 

на ліч вае больш як 2,5 ты ся чы 

шта маў мік ра ар га ніз маў роз ных 

так са на міч ных груп і па ста ян на ак-

ту а лі зу ец ца. Ка лек цыя з'яў ля ец ца 

аб' ек там на цы я наль на га зда быт ку 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Мы вы да ём 

мік ра ар га ніз мы з на шай ка лек цыі 

па за пы тах на ву ко ва-да след чых 

ар га ні за цый, вы шэй шых на ву-

чаль ных уста ноў і пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў мік ра бія ла гіч на га 

про фі лю.

У сфе ру дзей нас ці Цэнт ра ана-

лі тыч ных і ген на-ін жы нер ных да-

сле да ван няў ува хо дзіць ма ле ку-

ляр на-ге не тыч ная ідэн ты фі ка цыя 

пра мыс ло ва каш тоў ных мік ра ар-

га ніз маў, кан стру я ван не ген на-ін-

жы нер ных шта маў пра ду цэн таў

бія лагіч на ак тыў ных злу чэн няў, 

сек ве ні ра ван не і рэ да га ван не ге-

но маў бак тэ рый і ві ру саў.

Ма гут нас ці на шай во пыт на-пра-

мыс ло вай вы твор час ці раз лі ча ныя 

на вы пуск 30 тон вад кіх прэ па ра-

таў у год. Ёсць тэх на ла гіч ная лі нія 

па вы твор час ці фер мен таў для 

хі мі ка-фер мен та тыў на га сін тэ зу

ле ка вых суб стан цый і атры ман ня 

ды яг нос ты ку маў, якая цал кам

за бяс печ вае па трэ бу ўнут ра на га 

рын ку ў гэ тай пра дук цыі. Фер мен-

ты, што вы раб ля юц ца ў нас, не са-

сту па юць за меж ным ана ла гам па 

клю ча вых бія хі міч ных па каз чы ках 

(ак тыў нас ці, спе цы фіч нас ці, ста-

біль нас ці), пры гэ тым іх кошт на 

10—15 пра цэн таў ні жэй шы.

На ву ко ва-вы твор чы цэнтр бія-

тэх на ло гій спе цы я лі зу ец ца на вы-

пус ку су хіх форм пра бія тыч ных 

прэ па ра таў для кор ма вы твор час ці 

(пра ект ная ма гут насць скла дае 

20 тон у год) і комп лекс ных мік роб-

 ных прэ па ра таў для ад наў лен ня 

са ста ву мік ро ба цэ но заў гле бы і 

па вы шэн ня ўра джай нас ці сель-

ска гас па дар чых куль тур (пра ект-

ная ма гут насць — 56 тон вад кіх 

мік роб ных прэ па ра таў у год).

Ар га ніч нае 
зем ля роб ства

— А як да лё ка ва шы да след-

чы кі пра су ну лі ся ў бок ства рэн-

ня так зва най «зя лё най эка но-

мі кі»?

— У асар ты мен це вы пус ка е-

май бія тэх на ла гіч най пра дук цыі 

знач ную ўдзель ную ва гу зай ма-

 юць мік роб ныя прэ па ра ты роз на га 

пры зна чэн ня. У сель скай гас-

 па дар цы гэ та бія ла гіч ныя срод кі 

ахо вы рас лін, мік роб ныя ўгна ен-

ні, бія рэ гу ля та ры, пра бі ё ты кі, бія-

 дэз ын фек тан ты, фер мент ныя прэ-

па ра ты, бія кан сер ван ты рас лін най 

сы ра ві ны. Шмат з іх вы ка рыс тоў-

ва ец ца ў жы вё ла га доў лі і пра мыс-

ло вым ры ба вод стве як аль тэр на-

ты ва ан ты бі ёт кам, пры гэ тым на 

вы ха дзе ў вы твор цаў атрым лі ва-

ец ца эка ла гіч на чыс тая мяс ная і 

рыб ная пра дук цыя. У нас сён ня 

ёсць маг чы масць ства раць са мыя 

роз ныя фор мы прэ па ра таў: су хія, 

кан цэнт ра ты, гра ну ля ва ныя, вад-

кія... Гэ та да зва ляе нам за хоў ваць 

кан ку рэн та здоль насць.

Уся го ў Ін сты ту це рас пра ца ва на 

больш як 60 су час ных бія тэх на ло-

гій, з якіх най боль шай за па тра ба-

ва нас цю ка рыс та ец ца тэх на ло гія 

атры ман ня бія прэ па ра ту «По лі-

бакт» для ад наў лен ня мік ро ба цэ-

но зу гле баў і па вы шэн ня ўра джай-

нас ці сель ска гас па дар чых куль-

тур. У асно ве «По лі бак та» — пяць 

шта маў мік ра ар га ніз маў з роз ны мі 

функ цы я мі, іх трэ ба бы ло су мяс-

ціць і «пры му сіць» пра ца ваць су-

мес на, каб яны не пад аў ля лі адзін 

ад на го.

Тэх на ло гія атры ман ня прэ па-

ра ту «По лі бакт» ста ла ас но вай 

для рас пра цоў кі комп лекс ных бія-

прэ па ра таў «Бія кам па зіт-ка рэкт» 

для Ра сій скай Фе дэ ра цыі і ІNMІ-

Рhуtоstіm — для КНР. Экс парт пе-

ра вы сіў 750 ты сяч до ла раў ЗША. 

Для ўнут ра на га рын ку з 2016 го да

да лі пе ня гэтага го да бы ло вы-

пу шча на і рэа лі за ва на «По лі бак-

та» ў аб' ёме 3215 літ раў на су му 

291 ты ся ча руб лёў. Пра бія тыч ных 

прэ па ра таў «Спо ра бакт» і «Спо-

ра бакт-К» у су хой та вар най фор-

ме, пры зна ча ных для па вы шэн ня 

бія ла гіч най да ступ нас ці кар моў, 

ка рэк цыі мік ро ба цэ но зу страў-

ні ка ва-кі шач на га трак ту, іму на-

ка рэк цыі і ак ты ві за цыі пра цэ саў 

ме та ба ліз му пры вы рошч ван ні 

ма лад ня ку буй ной ра га тай жы вё-

 лы, сві ней і птуш кі, вы раб ле на 

13,3 то ны на су му 203,9 ты ся чы руб-

лёў, а бія пес ты цы ду «Бэ тап ра тэк-

цін» у вад кай фор ме для аба ро ны 

ага род нін ных куль тур ад за хвор-

ван няў у пра цэ се іх ве ге та цыі і пры 

за хоў ван ні — 9097 літ раў на 51 ты-

ся чу руб лёў. Вы пуск фер мен таў 

склаў 168 міль ё наў адзі нак фер-

мен та тыў най ак тыў нас ці на су му 

114,2 ты ся чы руб лёў.

Ха чу за ўва жыць, што рас пра-

ца ва ныя на мі бія пес ты цы ды комп-

 лекс на га дзе ян ня, та кія як «Бэ та-

п ра тэк цін», «По лі бакт», «Бак та сол», 

«Ксант рэл», «Экаг рын», «Фру цін», 

«Эка сад», за бяс печ ва юць эфек-

тыў ную аба ро ну ад фі та па та ге наў і 

шкод ні каў, па ляп ша юць мі не раль-

нае сіл ка ван не рас лін, па вы ша юць 

устой лі васць да стрэ са вых умоў. 

А па кан ку рэн та здоль нас ці яны не 

са сту па юць ана ла гіч ным прэ па-

ра там за меж ных кам па ній BАSF, 

Bаеr СоrрSсіеnсе, Sіngеntа, про-

да жы якіх у 2019 го дзе пе ра вы сі лі 

3,5 міль яр да до ла раў ЗША. Вы ка-

ры стан не бія пес ты цы даў да па ма-

гае змен шыць хі міч ную на груз ку 

на бія цэ но зы, бо толь кі за адзін 

се зон на пра мыс ло вы сад пры па-

дае да 25 (!) апра цо вак хі мі яй. На 

мік роб ныя прэ па ра ты за мя жой по-

пыт боль шы, чым у на шай кра і не. 

Ак тыў на імі ці ка вяц ца ў Ра сіі, кра і-

нах Еў ра са ю за. У Бе ла ру сі, на мой 

по гляд, вы ка ры стан не эка ла гіч на 

бяс печ ных срод каў ахо вы рас лін 

так са ма бу дзе ўзрас таць, бо ўжо 

ўсту піў у сі лу за кон аб ар га ніч ным 

зем ля роб стве. Па пра гно зах спе-

цы я ліс таў Мін сель гас хар ча, па трэ-

ба ў іх мо жа склас ці да 800 тон у 

год у пе ра лі ку на вад кую та вар ную 

фор му.

На шы ай чын ныя пра бія тыч ныя 

прэ па ра ты і кар ма выя да баў кі «Бі-

ла вет-С», «Спо ра бакт», «Бак та-

хэлс», «Эмі лін» і ін шыя па тэх на ла-

гіч ных і мік ра бія ла гіч ных ха рак та-

рыс ты ках так са ма не са сту па юць 

най леп шым за меж ным ана ла гам. 

Пры гэ тым кошт лі я філь на вы су-

ша най бак тэ ры яль най бія ма сы з 

вы со кім па каз чы кам KОЕ/г (ма-

ец ца на ўва зе коль касць жыц ця-

здоль ных кле так у 1 гра ме прэ па-

ра ту) у 2,5-3 ра зы ні жэй шы, чым у 

ім парт ных ана ла гаў. Па звест ках 

Мін сель гас хар ча, агуль ная па трэ-

ба ў пра бія тыч ных прэ па ра тах для 

вы ка ры стан ня ў якас ці ля чэб на-

пра фі лак тыч ных срод каў скла дае 

ка ля 50 міль ё наў доз у год, для

кар ма вой вы твор час ці — звыш 

1 000 тон у год...

Аль тэр на ты ва 
плас ты ку

— Ці раз ві ва юц ца ў Бе ла ру сі 

пры ро да ахоў ныя бія тэх на -

ло гіі?

— Эка ла гіч ны на пра мак — 

вель мі важ ны ў на шай ра бо це. 

У ін сты ту це рас пра ца ва ны на ву-

ко выя асно вы ства рэн ня эка ла гіч-

на бяс печ ных тэх на ло гій ачыст кі 

за бру джа ных пры род ных і вы-

твор чых ася род дзяў, ство ра ны 

мік роб ныя прэ па ра ты сіс тэм на га 

вы ка ры стан ня для ін тэн сі фі ка цыі 

ачыст кі сцё ка вых во даў ка му-

наль на-бы та вых і пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў, рас пра ца ва ныя 

і ўка ра нё ныя ў прак ты ку эфек тыў-

 ныя тэх на ло гіі рэ куль ты ва цыі 

наф та за бру джа ных глеб з да па мо-

гай на шых прэ па ра таў «Эка бел», 

«Ра да бел-Т» і «Ра да бел-ТН».

Ука ра нё на больш за 35 тэх-

на ло гій аб сарб цый на-бія хі міч най 

ачыст кі вен ты ля цый на га па вет ра 

ад так січ ных ар га ніч ных злу чэн-

няў на шэ ра гу прад пры ем стваў 

аў та ма біль най, ме та лур гіч най, 

дрэ ва ап ра цоў чай, хі міч най і ін шых 

га лін пра мыс ло вас ці Бе ла ру сі, Ра-

сіі і Укра і ны (су мес на з уні тар ным 

прад пры ем ствам «Пра мыс ло выя 

эка ла гіч ныя сіс тэ мы»). У ла ба ра-

то рыі пры ро да ахоў ных тэх на ло гій 

ство ра на ка лек цыя мік ра ар га ніз-

маў — дэ струк та раў шы ро ка га 

спект ра ар га ніч ных злу чэн няў.

Сён ня ў цэнт ры на шай ува гі — 

бія рас кла даль ныя па лі ме ры. Мы 

ўжо пра ца ва лі з хі мі ка мі і вы раб-

ля лі ў не вя лі кіх аб' ёмах бія рас кла-

даль ныя ніт кі для вы ка ры стан ня іх 

у ме ды цы не. Ця пер збі ра ем ся зра-

біць за мя няль нік плё нак. Пла ну ем 

па бу да ваць вя лі кі цэх па вы пус ку 

ма лоч най кіс ла ты. По лі ма лоч ная 

кіс ла та з'яў ля ец ца ўні вер саль ным 

бія рас кла даль ным тэр ма плас тыч-

ным ма тэ ры я лам, які атрым лі ва-

юць на асно ве ма лоч най кіс ла ты. 

Гэ та вель мі перс пек тыў ная аль тэр-

на ты ва па лі ме рам, што атрым лі-

ва юць з наф ты. Па куль што ма-

лоч ная кіс ла та ў на шай кра і не не 

вы раб ля ец ца.

Пла ну ем так са ма ства рыць 

дэз ын фек тан ты на асно ве бак тэ ры я-

фа гаў, здоль ных мэ та на кі ра ва на 

здзяйс няць лі зіс па та ген ных бак-

тэ рый. У не ка то рых гас па дар ках 

сце ны жы вё ла га доў чых ферм на-

столь кі ін фі цы ра ва ны па та ге на мі, 

што хі міч ная апра цоў ка ўжо не да-

па ма гае. Та му трэ ба шу каць мік ра-

ар га ніз мы-ан та га ніс ты, якія бу дуць 

кант ра ля ваць рост уз бу джаль ні каў 

хва роб. Тое ж са мае і з сіс тэ ма мі 

вен ты ля цыі — га лоў ным рас сад ні-

кам па та ген най мік ра фло ры. Трэ ба 

знай сці фа гі, якія бу дуць мэ та на кі-

ра ва на на яе ўздзей ні чаць. Яшчэ 

ад ным важ ным для нас кі рун кам 

ста не рас пра цоў ка ачы шчаль ных 

срод каў з пра бія тыч най ак тыў нас-

 цю, якія бу дуць утрым лі ваць мік ра -

ар га ніз мы, здоль ныя не толь кі 

пад аў ляць па та ге ны, але і пра ду-

цы ра ваць фер мен ты для эфек тыў-

най ачыст кі па верх ні.

Кан так ты 
на роў ных

— А ці ак ту аль ная для ва ша га 

на ву ко ва га ка лек ты ву праб ле ма 

з ама ла джэн нем кад раў?

— 58 пра цэн таў ад агуль най 

коль кас ці да след чы каў у на шым 

ін сты ту це скла да юць ма ла дыя лю-

дзі ва ўзрос це да 35 га доў. У нас 

шмат ма ла дых на па са дзе за гад-

чы ка ла ба ра то рыі і на ін шых кі ру-

ю чых па са дах. Та му ў бу ду чы ню я 

гля джу з ап ты міз мам. У ін сты ту це 

пра цу юць 4 дак та ры і 31 кан ды-

дат на вук, рых ту юц ца аба ро ны 

но вых док тар скіх і кан ды дац кіх 

ды сер та цый. Да нас сён ня пры-

хо дзяць пра ца ваць і мік ра бі ё ла гі, 

і бія тэх но ла гі, і хі мі кі, і ба та ні кі, 

і ме ды кі. Усе зна хо дзяць са бе пры-

 мя нен не. Лі чу, што та ле на ві тай 

мо ла дзі вель мі прэ стыж на іс ці ў 

на ву ку, бо тут ты ні ко лі не ста іш на 

мес цы. Ёсць маг чы масць на вед-

ваць між на род ныя кан фе рэн цыі, 

па ехаць на ста жы роў ку ў за меж-

жа. Я ў на ву цы даў но, пра ца ва ла 

яшчэ ў ча сы Са вец ка га Са ю за і 

ра зу мею, на коль кі вя лі кая роз ні-

ца ў тым, што мы ма ем ця пер, з 

тым, што бы ло ра ней. За раз мы 

са ма да стат ко выя, ма ем су час нае 

аб ста ля ван не, ла ба ра то рыі, усю 

ба зу, не аб ход ную для да сле да ван-

няў. Гэ та вель мі важ на, ка лі ты ма-

еш увесь ін стру мен та рый для ўва-

саб лен ня сва іх ідэй на прак ты цы. 

Ра ней мы еха лі на бі рац ца во пы ту ў 

ра сій скіх ка лег, а тыя, у сваю чар-

гу, на бі ра лі ся во пы ту ў за меж жы. 

А сён ня мы з усі мі за меж ны мі ка-

ле га мі кан так ту ем на роў ных.

Да рэ чы, пры знан нем аў та ры-

тэ ту Ін сты ту та мік ра бія ло гіі ста ла 

за цвяр джэн не яго ў якас ці га лаў-

ной ар га ні за цыі-рас пра цоў шчы ка і 

ка ар ды на та ра між дзяр жаў най мэ-

та вай пра гра мы Еў рА зЭС «Іна ва-

цый ныя бія тэх на ло гіі». Та му мы — 

з на шы мі тэх на ло гі я мі, рас пра цоў-

ка мі і кад ра мі — упэў не на ру ха ем-

ся ў пра віль ным на прам ку.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фота Інстытута 

мікрабіялогіі НАН.

НО ВАЕ СЛО ВА Ў МІК РА БІЯ ЛО ГІІ

«У асно ве «По лі бак та» — 
пяць шта маў мік ра ар га ніз маў 
з роз ны мі функ цы я мі».

«За адзін се зон на пра мыс ло вы 
сад пры па дае да 25 (!) 
апра цо вак хі мі яй».

«Мы ўжо пра ца ва лі з хі мі ка мі 
і вы раб ля лі ў не вя лі кіх 
аб' ёмах бія рас кла даль ныя 
ніт кі для вы ка ры стан ня іх у 
ме ды цы не. Ця пер збі ра ем ся 
зра біць за мя няль нік плё нак».

«Ра ней мы еха лі на бі рац ца 
во пы ту ў ра сій скіх 
ка лег, а тыя, у сваю 
чар гу, на бі ра лі ся во пы ту 
ў за меж жы. А сён ня мы 
з усі мі за меж ны мі ка ле га мі 
кан так ту ем на роў ных».
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