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панцирі ракоподібних досить дорога сировина, ціна якої залежить від сезонності і пов’язана з 
віком та біологічним видом краба. Одним із перспективних і актуальних сировинних джерел 
одержання полісахаридів хітину й хітозану є вищі базидіальні гриби, які до теперішнього 
часу досліджені фрагментарно. З урахуванням наукових і технікоекономічних характеристик 
до вибору сировини найбільшою мірою наявним критеріям задовольняє трутовик справжній 
-  F om es fom en tariu s  (L.Fr.), Gill.).

Нами створено біотехнологічні основи одержання грибних полісахаридів із клітинної 
стінки гриба трутовик справжній - F om es fom en tariu s (L.Fr.), G ill.), складовою частиною якої 
є мікобіопрепарат мікосан, який рекомендовано для передпосівної обробки насіння та 
обприскування вегетуючих рослин. На підставі отриманих даних розроблено і апробовано 
науково-практичні рекомендації щодо виробництва й впровадження мікобіопрепарату 
мікосан у аграрний сектор України (Теслюк В.В., Григорюк І.П., 2011).

Salyuk A., Zhadan S., Shapovalov E.
COMPARISON OF BIOGAS PRODUCTION FROM CHICKEN MANURE IN THE 

MESOPHILIC AND THERMOPHILIC MODES 
N ationa l University o f  F o o d  Technologies 

Volodym yrska street, 68, Kyiv, 01601, Ukraine 
e-m ail: sa/vuk cu.ua, zhadan.nufi agm ail.com . godevgenius@ yandex.ru

Chicken manure is a prospective substrate for biogas production. It contains more 
biodegradable organic matters than other animal wastes. The aim of our investigation was to 
determine patterns of methane fermentation of chicken manure under mesophilic and thermophilic 
conditions and compare them.

Experiments were conducted in the 60 ml syringes three times in a row. Moisture content of 
the substrate ranged from 72% to 99%. Manure was diluted with tap water to get the desired 
moisture level. Each syringe was filled with 20 g of substrate. Mass fraction of anaerobic sludge 
was 10%. The syringes were placed in dry-air thermostat TC 80 M2. The process was carried out 
under mesophilic and thermophilic conditions at 35° C and 50° C respectively. Syringe piston 
movement showed the amount of produced biogas. Carbon dioxide concentration was determined 
by biogas passing through 2% solution of NaOH. The burning quality of biogas was also checked.

As for the mesophilic mode, with substrate moisture decrease from 99% to 96% biogas 
production per mass unit increased. With the level of manure moisture lower than 94% gas 
production decreased. Substrate moisture decrease led to continuous decrease of methane 
production. Biogas yield ranged from 66.2 ml/g VS to 301.8 ml/g VS, and methane yield -  from 
ml/g VS to 150 ml/g VS. In the mesophilic mode maximum biogas yield per mass unit was 301.8 
ml/g VS with the substrate moisture 96%, and maximum methane yield was 150 ml/g VS with the 
substrate moisture 99%.

As for the thermophilic mode, with substrate moisture decrease from 99% to 92% biogas 
and methane production per mass unit increased. In the range of manure moisture values from 90% 
to 80% gas and methane production decreased. With the substrate moisture 72-82% methane and 
biogas yield was at the same level. Biogas yield ranged from 12.1 ml/g VS to 403.4 ml/g VS and 
methane yield -  from 2 ml/g VS to 235.4 ml/g VS. In the thermophilic mode maximum biogas and 
methane yield per mass unit was 382.3 ml/g VS and 207.9 ml/g VS respectively with the substrate 
moisture 92%.

In the mesophilic mode sharp decrease in biogas and methane production was observed 
between the substrate moisture values 88 and 82%, and in the thermophilic -  between 84 and 82%.

During the investigation period in the moisture range from 72 to 82% biogas and methane 
production from VS unit and volume unit was higher in the mesophilic mode than in the 
thermophilic mode, and with the moisture range from 84 to 99% -  on the contrary.

The concentration of methane in the produced biogas increased with increase of substrate 
moisture in both temperature modes. Under mesophilic conditions methane content in produced gas 
varied from 17.7 to 58%, and under thermophilic conditions -  from 16.8 to 62.9%. In the
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mesophilic mode concentration of methane in the produced gas decreased sharply with substrate 
moisture 76%, and in the thermophilic mode -  with substrate moisture 80%. With increase of 
substrate moisture up to 80% methane concentration was higher in mesophilic mode, and over 82% 
-  in the thermophilic mode.

During the experiment concentration of methane in the biogas increased faster with increase 
of substrate moisture both under mesophilic and thermophilic conditions. However the increase in 
thermophilic mode was more dynamic.

Mesophilic conditions are more suitable for methane fermentation of chicken manure at low 
moisture level. Substrate moisture value which could cease methane production both temperatures 
modes was not found.
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Акантопанакс сидячеквітокий (Acanthopanax sessiliflorum Rupr.et Maxim.) -  вид 
рослини родини аралієвих, поширений у Південно-Східній Азії, на Далекому Сході і в 
Хабаровському краї. Чагарник росте поодиноко або невеликими групами на узліссях, по 
берегах річок, на піднесених місцях заплавних лук і на островах. Вегетативні органи і плоди 
акантопанакса сидячеквітокого характеризуються складним біохімічним складом, який 
широко застосовується у народній і традиційній медицині. Листки рослин містять вуглеводи, 
жирні олії, тригліцериди багатьох карбонових кислот (пальмітинової, стеаринової, олеїнової, 
ліноленової). У коренях рослин виявлені крохмаль, ефірні олії, протерпеноїди, даукостерін, 
стигмастерин, ситостерин, камедь, карденоліди, алкалоїди, лігнани, сезамін, акантозиди А, Б, 
С, Д , кумарини. У стеблах накопичуються тритерпеноїди, крохмаль, камедь, ефірна олія, 
карденоліди і алкалоїди. У плодах містяться 6,7-диметоксикумарини. У  короку -  речовини, 
які мають тонізуючу дію.

Культивування рослин акантопанакса сидячеквітокого можливе лише в районах, де 
температура не опускається нижче -15°С. Вегетативно вид розмножується живцями, втім 
можливо розмноження рослин насінням, яке висаджують восени у прохолодний парник. 
Сіянці пікірують в окремі горщики і навесні пересаджують на постійне місце зростання.

Проте, як показала практика, при інтродукції акантопанакса сидячеквітокого в умови 
лісостепу України виявилися проблеми натуралізації виду і неефективності традиційних 
способів його розмноження. Найефективнішим способом отримання якісного посадкового 
матеріалу рослин акантопанакса сидячеквіткового за таких умов є використання культури in 
vitro.

Для введення рослин в культуру in vitro в якості донорів було використано чагарники 
колекційного фонду ботанічного саду НУБІП України. Пагони відбирали на стадії зимового 
спокою рослин. Для виводу вегетативних бруньок з стану спокою використовували 
гормональну стимуляцію, яка дозволила ініціювати проростання пагонів і отримати первинні 
експлантати.

Частини пагонів, що виросли промивали 15 хв у мильному розчині, після чого -  20 хв 
у проточній воді. В умовах ламінарного боксу рослинний матеріал 30 с стерилізували 70 % 
етиловим спиртом і переносили на 10 хв у розчин 0,1 % хлориду ртуті (HgCl2). Після чого 
експлантати відмивали по 10 хв у 4 порціях стерильної дистильованої води.

Простерилізовані пагони розрізали на частини по 1,5—2,0 см і культивували на 
поверхні живильного середовища за прописом МС без додавання регуляторів росту. 
Рослинний матеріал культивували у термальній кімнаті за температури 250 С з 16-годинним 
фотоперіодом і освітленням 3,5—4,0 кЛк. Отриманий стерильний матеріал використовували у 
подальших дослідженнях регенерації рослин in vitro.
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