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АННОТАЦИЯ 

Объект исследования: изоляты бактерий выделенные из образцов 

почвы, отобранных в районе действия ОАО «Беларуськалий». 

Цель работы: выделение и отбор новых солеустойчивых микроорганизмов 

с комплексом агрономически ценных свойств. 

В результате исследования мы: 

 выделили солеустойчивые азотфиксирующие микроорганизмы; 

 изучили рост азотфиксирующих микроорганизмов при воздействии 

хлорида натрия в различных концентрациях; 

 выделили солеустойчивые фосфатмобилизующие микроорганизмы; 

 изучили рост фосфатмобилизующих микроорганизмов при 

воздействии хлорида натрия в различных концентрациях; 

 определили нуклеотидную последовательность генов, кодирующих 

16S рРНК, идентифицировали солеустойчивые азотфиксирующие и фосфатмоби-

лизующие бактерии; 

 определили ростстимулирующую способность солеустойчивых азот-

фиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий. 



МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 

Кафедра мікрабіялогіі 

 

 

 

 

СЕРАОКАЯ 

Карына Іванаўна 

 

ВЫЛУЧЭННЕ І ХАРАКТАРЫСТЫКА АЗОТФІКСАВАЛЬНЫХ І 

ФАСФАТМАБIЛIЗАВАЛЬНЫХ СОЛЕТРЫВАЛЫХ БАКТЭРЫЙ 
 

 

Анатацыя да дыпломнай работы 

 

 

 

 

Навуковы кіраўнік: 

доктар біялагічных навук 

З.М. Алещенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінск, 2018



АНАТАЦЫЯ 

Аб'ект даследавання: ізаляты бактэрый вылучаныя з узораў глебы, адаб-

раных у раёне дзеяння ААТ «Беларуськалій». 

Мэта працы: вылучэнне і адбор новых солетрывалых мікраарганізмаў з 

комплексам агранамічна каштоўных уласцівасцяў. 

У выніку даследавання мы: 

 вылучылі солетрывалыя азотфіксавальныя мікраарганізмы; 

 вывучылі ўзрост азотфіксавальных мікраарганізмаў пры ўплыве хла-

рыду натрыю ў розных канцэнтрацыях; 

 вылучылі солетрывалыя фасфатмабiлiзавальныя мікраарганізмы; 

 вывучылі ўзрост фасфатмабiлiзавальных мікраарганізмаў пры ўплыве 

хларыду натрыю ў розных канцэнтрацыях; 

 вызначылі нуклеатыдную паслядоўнасць генаў, што кадуюць 16S 

рРНК, ідэнтыфікавалі солетрывалыя азотфіксавальныя і фасфатмабiлiзавальныя 

бактэрыі; 

 вызначылі ростстымулятыўную здольнасць солетрывалых азотфікса-

вальных і фасфатмабiлiзавальных бактэрый. 
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ANNOTATION 

The object of research: the isolates of bacteria emitted from the samples of 

the soil which are selected around action of JSC «Belaruskali». 

The aim of the research: allocation and selection of new salt-resistant micro-

organisms with a complex of agronomically valuable properties. 

As a result of the research we: 

 have allocated salt-resistant nitrogen-fixing microorganisms; 

 studied the growth of nitrogen-fixing microorganisms at sodium chloride 

influence in various concentration; 

 have allocated salt-resistant phosphate-mobilizing microorganisms; 

 studied the growth of phosphate-mobilizing microorganisms at sodium 

chloride influence in various concentration; 

 have defined the nucleotide sequence of the genes coding 16S of rRNA, 

identified salt-resistant nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing bacteria; 

 have defined the growth-stimulating ability of salt-resistant nitrogen-

fixing and phosphate-mobilizing bacteria. 


