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Балдырларды дақылдау процесін алты кезеңге ажыратуға

болады:

1.

• Дала су сынамаларын немесе зерттеушіні қызықтыратын организм
орналасқан биотопта топырақ сынамаларын жинау

2.
• Жинақы дақылдарды алу

3.
• Альгологиялық таза дақылдарды алу

4.
• Балдырлардың бактериологиялық таза дақылдарын алу

5.

• Эксперименттің міндеттеріне байланысты балдырларды оңтайлы
немесе кез келген жағдайда өсіру

6.
• Мұражайлық дақылдар



Балдырлардың жаңа дақыл түрлерін іріктеу және оларды зертханалық

жағдайда өсіру үшін:

Бөлменің, ыдыс-аяқтың, қоректік

орталардың зарарсыздығын

қадағалау қажет

Жарық көздерімен - люминесцентті

лампалармен жабдықталған арнайы

сөрелердің болуы қажет

Балдырлардың әртүрлі түрлерін (жасыл, көк-жасыл, 

диатомды және т.б.) ластану мүмкіндігіне байланысты

оқшауланған бөліктерде өсіреді.



Залалсыздандыру 

Ыдыс-аяқтар мен қоректік орталар автоклавтарда
зарарсыздандырылады (кептіру шкафтарында ыдыстарды
құрғақ зарарсыздандыруға болады).

Қоректік ортаны құю, дақылдарды қайта егу арнайы
бокстарда жүзеге асырылады, олар жұмыс басталғанға
дейін бактерицидті шамдар көмегімен кем дегенде 20-30
минут зарарсыздандырылады.

Дақылды егу микробиологиялық егу типімен газ
горелкасы немесе спирт шамымен жүзеге асырылады.
Шартты жағдай болмаған жағдайда альгологиялық таза
дақылдарды егу газ горелкасы немесе спирт шамымен
бокс жоқ бөлмеде жүргізуге болады (бөлмеде ауа
қозғалысы болмауы керек).



Жарық көздерімен - люминесцентті

лампалармен жабдықталған арнайы

сөрелер (шыны сөрелері бар металл 

немесе ағаш жақтаулар). Соңғылары

жоғарғы сөренің үстінде және келесі

сөрелердің әрқайсысының астында

орнатылған.

Сөрелер болмаған жағдайда, балдыр дақылдарын жазғы-көктемгі кезеңде 

өсіру тікелей күн сәулесінен қорғай отырып терезелерде жүргізуге 

болады (калька қағазымен көлеңке, батпақ).

Балдырларды бақыланатын жағдайларда

өсіру температура мен жарықтандырудың

белгілі бір режимін орнатуға мүмкіндік

беретін арнайы термостаттар -

люминостаттарда жүргізіледі.



Микробалдырлар дақылдарын алу үшін дала 

сынамаларын жинау

Су қоймаларынан су сынамаларын еркін жинау арқылы, батометрмен, төменгі
шөгінділерден – бентометрмен алады.

Бірінші реттік егу дақылдар үшін сынама алынған жерден, суды су қоймасынан алған
жөн. Бұл өсудің алғашқы кезеңдерін және қоректік ортаны таңдауды жеңілдетеді. 

Ыдыс-аяқ: тығыны бар арнайы банкалар. Сынамалардың алынған уақыты мен орны 
көрсетілуі керек.

Су қоймаларындағы планктонның шоғыры көп

жерлерде сынама алу ұсынылмайды, себебі мұнда көптеген өлі балдырлар мен 
бактериялар көп болады.

Ол табиғатта түрлердің белсенді өсу кезеңінде жүзеге асырылады.

Су үлгілері, топырақ кесектері таңдалады, сонда қызығушылық тудыратын организм 
максималды саны мен өсу белсенділігі жоғары болады.



Үлгілерді жинау

Стерильді шыны

құты (флакон)

Су сынамасы Сумен толтыру

(⅔ көлем бойынша)

Шашыраңқы жарықта және 20оС

температураға қарсы тұрады

Егер ұзақ уақыт сақталса (2-3 апта), су 
сынамасын тоңазытқышта 2-5°C температурада 

сақтауға болады.

Балдырларды жинақы үлгіден дұрыс бөліп алу 
үшін оны ұзақ уақыт сақтамай, дерек бөлген 

жөн.



Апштейн планктондары:

1 - жиек; 2 - фильтрлеу конусын 

жиекке бекітуге арналған тығыз зат 

жолағы; 3 - жиек пен 

тостағанды байланыстыратын ?; 4 -

сүзу конусы; 5 - стакан; 6 - силикон 

түтігі; 7 - шар краны

Су объектілерінің әр түрлі 

тереңдігінде балдырлар 

үлгілерін жинауға арналған әр 

түрлі дизайндағы батометрлер 

мен бөтелкелер



Алғашқы ұсынылған сынамаалғыштар әртүрлі модельдер

болды. Құрылғылардың негізгі қағидасы - зарарсыздандырылған

ыдыс суға батырылады, герметикалық жабылған капиллярлық

түтікшесі бар тығынмен жабылады, ол қажетті тереңдікте сынады

және су ыдысқа енеді. Зобел, Сибурт және Кобет-Вейланда

ұсынған сынамаалғыш құрылғылар осы принципке сәйкес

орналастырылған. Нансен мен Ван Дорн ұсынған батометр басқа

қағида бойынша орналастырылған: олар ашық жерге түсіп, толық

оқшауланған су сынамасын жоғары қарай көтереді. Бұл

батометрлар теңізді микробиологиялық зерттеулерінің

тәжірибесінде өте кең қолданыс тапты. Іріктеп алудың өзіндік

артықшылықтары мен кемшіліктері бар.

Тереңдіктен су сынамаларын алу үшін (ашық су қоймалары,

құдықтар, бассейндер және т.б.) арнайы құрылғылар қолданылады:

батометр, сынамаалғыштар.



Заманауи батометр - ұзындығы 0,5-1 м болатын

металл қаңқадан, рамасы коррозияға ұшырамайтын

және майысқақ металдан жасалған және ол бөлек

сақиналардан тұрады. Жақтаудың төменгі жағы

қорғасын тәрізді және ол жүк ретінде қызмет етеді.

Ішіне стерильді бөтелке орнатылады, оған жіп

байланған сақинасы бар резеңке содан кейін ол ағаш

тығынмен жабылады. Суға қажетті тереңдікке

батырылған кезде, жіп тартылады, тығын ашылады,

ыдыс сумен толтырылады, су бетінде көпіршіктер пайда

болған кезде ыдыс суға толады. Жіпті жібереді, бөтелке

автоматты түрде жабылады. Бөтелке алынғаннан кейін,

тығынын стерильді мақта тығынға ауыстырады (ол

қағазға оралған және батометр жиынтығында болады).

Үлкен тереңдіктен (30 м-ден астам) сынама алу үшін

Исаченко, Рутнер, Романенко-Младов аспаптарын

пайдаланады.

Рутнер құрылғысы

Батометр



Батометр болмаған жағдайда судың үлгісін

бөтелке арқылы алуға болады, оның тығынына

резеңке шлангпен жалғасқан екі шыны түтік

орнатылған. Бір түтігі ұзын және бөтелкенің

түбіне жетеді, екіншісі қысқа болады. Резеңке

шлангқа жіп байланады. Арқандағы бөтелкені

су қоймасына түсіріп, берілген тереңдікте

арқанды тартып, резеңке секіргішті шыны

түтіктерден алып тастайды, су ұзын түтікке

ағып бастайды, ал қысқасы арқылы ауа шығады.

Сынамалар алынғаннан кейін бөтелкені су

қоймасынан шығарады.



Обьектілерді дұрыс сақтау үшін субстраттың кішкене бөліктерін 

оларға бекітілген жеке дарақтармен жинау ұсынылады.

Сынамаларды жинау

Балдырларды жинауға арналған 

құрылғылар: 1 - тырмалар, 2 - торлы 

қырғыш, 3 - қасық, 4 - «мысықша»

Бекітілген балдырларды жинау 

пышақ немесе күрекше-қырғышты 

қолдану арқылы балдырлар қабатын 

тастардың, өсімдіктердің, моллюска 

қабықшаларының және әр түрлі су 

асты құрылымдарының бетінен 

қырып алады.

түтікшелерге 

немесе пакеттерге 

ауыстырылады

4% формальдегид 

ерітіндісімен бекітілген
белгілейді



Жинақы дақыл алу

Физиологиясын білу керек немесе бөлінетін микроорганизмдерге тән 

ерекшеліктерді нақты көрсету қажет.

Виноградский С.Н. Бейеpник М. 

Жинақы дақыл - бұл бір физиологиялық топтың немесе 

тіпті микроорганизмдердің бір түрінің өкілдері басым 

болатын дақыл.

Әдіс микробиологиялық 

зерттеу тәжірибесіне енгізілді

Әдістің мәні: аралас популяциядан 

қажетті микроорганизмдердің немесе 

микроорганизмдер тобының басым 

дамуын қамтамасыз ететін элективті 

(таңдамалы) жағдайлар жасау.



Жинақыдақылалу

Жинақы дақылдарды алудың ең қарапайым жолы -

жинақталған материалдарды (бірнеше см3 су, жасыл қақ,

сілемей және т.б.) сұйық қоректік ортасы бар колба немесе

пробиркаға отырғызу болып табылады.

Қоректік ортаны дайындау 
үшін қайнатылған 

(зарарсыздандырылған) 
суды қолданған жөн.

Алғашқы отырғызуды 
залалсыздандырылған 

ортада жүргізу ұсынылады, 
сумен 1:5, 1:1 қатынасында 

сұйылту қажет.

Сұйықтықты колбаның ⅓-¼ бөлігі 

мөлшерінен аспайтындай етіп құю қажет,  

материалдар отырғызылған ыдыстар 

люминесцентті ламалы жақтаулы әйнекке 

немесе табиғи әйнекке, яғни колбаның 

жарықтандырылуы шамамен- 6000-10000 

люкс болатындай түрде орналастырылады. 



Жинақы дақыл алу

Қызығушылық тудыратын организмнің дамуын интенсификациялау үшін 
элективизациялау әдісі қолданылады, яғни. сәрсенбі және басқаларын 

қолдану. берілген организм үшін оңтайлы, ал басқалар үшін оңтайлы емес 
факторлар (температура, жарықтандыру режимі, аэрация дәрежесі).

Термофильдік түрін таңдап алу 
үшін алынған сынаманы t=30-40оС 

люминостатқа орналастырады.

Суық сүйгіш түрлерін (диатомды
балдырлар) алу үшін 

температураны 12-15оС дейін
төмендетеді.

Аралас дақылдар жағдайында олар жақсы дамиды: көк-жасылдан -
осцилляториялыға, жасылдан - протококкалыға, вольвокстыдан және

жіпшеліге.

Жинақы дақыл алудың және олардан қызығушылық тудыратын
монодақылдарды бөліп алудың ең қолайлы мерзімі - сәуірден тамызға

дейінгі кезең.



Альгологиялықтаза дақылбөліп алу

Алгологиялық таза дақыл - балдырлардың бір ғана жүйелі түрін қамтитын, 
бірақ бактериялар мен саңырауқұлақтардан тазартылмаған дақыл.

Таза дақыл көбінесе 
колониядан немесе 

жасушалар тобынан 
алынады.

Мұндай жағдайда таза дақыл 
ұзақ мерзімдік өңделген 
әртүрлі жасушалары бар, 

аталған балдырдың дақылдық 
құрамы өзгерген сипаттағы 
популяция түрінде көрініс 

табады.

Осыған байланысты 
бір жасушадан бөлініп 

алынған балдыр 
штамына және 

колониясына басты 
назар аударған жөн.

Жинақтаудан альгологиялық таза дақылды бөліп 
алу үшін қарапайым микробиологиялық әдістер 

қолданылады:

сұйылту

қайта отырғызу

микроманипулятордың көмегімен 
жасушаларды бөліп алу Spirulina platensis



Қайта отырғызу әдісі
Жинақы дақылдардың (тазалық деңгейіне қарай 1 см3 

немесе одан да көп) азғантай мөлшері агарлы қоректік 

ортасы бар Петри табақшасына ілмекпен жаймаланып, 

мұқият отырғызылады.

Табақша микробалдырлардың 

өсуі үшін жарыққа қойылады.

Трихомалары жинақталып 

өскен колониялардан 

дақылдың бір бөлігін 

ілмекпен іліп алып, қайтадан 

сұйық ортаға көшіріп 

отырғызады.

Көп реттік (10-20 ретке дейін) қайта отырғызу 

кезінде және отырғызу барысында табақшаға 

барынша сұйылтылған сұйықтықтарды 

пайдаланған кезде әр колония жеке жасушадан 

өсіп шығатындығын ескерген жөн.

Агарлы ортада нашар дамитын балдырлардың таза дақылын алу үшін екі 
қабатты ортаны пайдаланады: агарлы ортаға сұйық қоректік ортаны жұка 

қабат етіп (2-5 мм) құяды.

Мұндай ортада балдырлар екі орта қабатында бірдей қолайлы 
жағдай туындағандықтан жылдам дамып жетіледі.



Альгологиялық таза дақылдар мұқият
микроскопиялық бақылау арқылы бөлініп
алынады.

10-20 есе ұлғайта алатын лупа арқылы қажетті
организмдерді капиллярлар мен пипетканың
көмегімен ұстауға болады.

Егер бастапқы материал аз мөлшерде болса, оны алдын ала
сүзгі арқылы концентрациялау қажет.

Барлық қозғалмалы түрлер ыдыстың жарық түсетін бөлігіне
жиналады, яғни осы кезде оларды оңай бөліп алуға болады.
Осы тәсілмен аралас дақылдардан салыстырмалы түрдегі ірі
организмдерді, мысалы, жай көзге де көрінетін Volvox,
Pandorina, Eudorina сияқтыларды бөліп алуға болады.



Балдырлардың кейбір 
түрлерінен 

(Stigeoclonium, 
Draparnaldia, 

Oedogonium, Ulothrix) 
таза дақыл алуда 

олардың атмосферада 
содеpжанием 5% СО2

құрамды (вакуум-
эксикаторда) жағдайда 

зооспоралар құрау 
қасиетін пайдалану 

тиімді.

Микробалдырлардың альгологиялық таза дақылын

бөліп алудың әдістері: а – штрихпен егу, б –

микропипетка көмегімен жасушаларды бөлу, в – реттік

сұйылту әдісі, г – фототаксисті қолдана отырып бөліп

алу;

Альгологиялық таза дақыл бөліп алу



Агарды пайдаланып жасушаларды бөліп алу. Штрихпен егу

Әдістің артықшылықтары:

Қолайлы әдіс
Көптеген кокка тәрізділер мен топырақ 

микробалдырларын алу бөліп алуға қолайлы әдіс 
болып саналады.

Микpобиологиялық ілмекпен
үлгілердің шағын көлемін алады.

Орта бетіне байланысты 
бөледі

Егу аяқталғаннан соң 
табақшаны колониялардың 

өсу басталғанға дейін 
инкубациялайды.

Жеке жасушалардан туындаған 
колониядан дақылды бөліп 

алады.

Бастапқыда штрихтерде 

микробалдырлардың үлкен бөлігі 

болады, кейіннен қозғалыс бағытына 

қарай жасушалардың саны азаяды.

Инкубация уақыты топырақ және

тұщы су микробалдырлары үшін 

бірнеше күннен, мұхит түрлері үшін 

бірнеше айға дейін ауытқып отырады. 



Агардың ішінде микробалдырларды дақылдау

Алғаш рет бұл әдісті М.Бейеpник қолданған.

К.Скиннеp бұл әдістің қызықты модификациясын қолданды: ол пробиркаға
балдырлармен бірге агарды құйды. Инкубациядан кейін пробирканы
сындырып, балдырлардың колониясын алды.

Дала үлгілерінің немесе 
баытылған дақылдардың 

агарға батырылған 
жасуша колонияларын 
алу үшін оны сұйық 

агармен араластырады

Петри табақшаларына 
құяды

Петри табақшаларын 
суыту қажет

Колонияларды керекті 
температурада және 
балдыр колониялары 
пайда болғанға дейін 

инкубациялайды.

Қажетті балдырларды 
микропипетка 

көмегімен бөліп 
алып, сұйық қоректік 

ортаға ауыстыруға 
болады.

Агаp салқын, яғни

балдырлардың

шамадан тыс қызуын

болдырмас үшін қату

температурасы сәл

жоғары болуы керек.



Агар арқылы ауыстыру әдісімен балдырларды бөліп 

алу 

Агарлы табақшалар бөліп алудың бір кезеңі ретінде, жіпшелі

балдырларды эпифиттерден ажырату үшін қолдануы мүмкін.

Бұл әдістің әртүрлі вариациялары бар.

Бұл әдісті қолданар кезде зерттеушілер Пастер пипткасынан ілмек
дайындайды және соның көмегімен жіпшені агар арқылы

тасымалдайды.

Өте ірі жіпшелер үшін арнайы металл ілмектер қолданылады.

Содан соң тазартылған жіпшені сұйық қоректік ортаға немесе 
агарлы Петри табақшаларына орналастырады.



Сұйылту әдісі

Сұйылту әдісінің мақсаты – бір жасушалы изоляттарды алу үшін 

жасушаларды пробиркаларға, колбаға немесе пластикалық

планшетке орналастыру.

Көпшілік жағдайда бесінші немесе алтыншы сұйылтуда қажетті жасушаның
концентрациясы болады.

Егер жасушаның концентрациясы белгісіз болса, есептеу қиындықтар
тудырса, онда сұйылту концентрациясын 10 рет төмендете отырып

сұйылтылған ерітінділерді дайындауға болады.

Егер жасушалардың концентрациясы шамамен белгілі болса, онда ерітіндінің
шағын көлемінде бір жасуша (мысалы, 1 тамшы, 50 мкл, 1мл) болатындай, 

қажетті сұйылтуды оңай есептеуге болады.



Сұйылту әдісі

Сұйылту қоректік ортада, дистилденген суда, 
теңіз суында, далалық үлгінің фильтрленген 

суында немесе осы ерітінділердің 
құрамдастарында жүргізуге болады.

Араластырғаннан кейін пробиркадан бір
аликвотаны алып, стерильді ортасы бар 

табаққа таратады, екіншісін ортаңғы
ұңғымаларға қосады.

Араласқаннан кейін процесс қайталанады
(ұңғымаларға тарату және оң жақтағы

түтіктерге қосу).

Әр цикл табиғи үлгіні сұйылтудан тұрады
және жеке жасушаларды оқшаулау

қабілетін арттырады.



Бұл әдісті қолданудың әртүрлі нұсқалары бар:

Сұйылтуды қоректік ортада, дистилген суда, теңіз суында,
далалық үлгінің фильтрленген суында немесе осы
ерітінділердің құрамдастарында жүргізуге болады.

Зерттеушілердің күші жеке жасушалардың (10, 50, 100 рет
тәжірибе) бөлінуі мүмкін концентрацияларға бағытталуы
мүмкін. Әдетте, соңғы сұйылтудан көп пробиркалар жасайды.
Себебі кейбір пробиркаларда жасушалардың өлуі, ал
басқалары бірнеше балдырлар түрлерінен тұруы мүмкін.

Кейбір пробиркаларға, егер бөліп алатын балдырлар белгілі бір
қоспаны қажет ететін болса, онда сол микроэлементтер (мысалы
аммоний, селен) қосылады. Осылайша балдырларды әртүрлі
температура мен жарықта инкубациялауға болады. Бұл әдістің
көмегімен таза дақылды алу мүмкіндігі сирек, себебі батериялар сан
жағынан балдырлардан әрдайым жоғары болады.



Егуге инокулятты дайындау
Егуге инокулятты дайындаудың бір ғана әдісі бар, оны таңдау эксперименттің

мақсаттарына, дақылдың өсу сипатына, дақылдың өсуіне, оның нақты өсу

жағдайларына бейімделу дәрежесіне байланысты.

Сондай-ақ, центрифугалау арқылы суспензиядағы балдыр жасушаларын
бөлшектеуге (фракционирлеуге) болады.

Ұнтақталғаннан кейін инокулятты теңестіру үшін кәдімгі фильтр қағазы
арқылы зарарсыздандырылған жағдайда фильтрлеуді қолданады.

Сондай-ақ, балдырлардың кесектерін ұсақтау үшін шуттель-аппаратын
қолданылады: 5-20 күндік культураны колбаға салып, 10 минут шайқайды.

Егер балдырлар кесек-кесек болып өссе (Tolypothrix), азды-көпті гомогенді
инокулят алу үшін культураны гомогенизаторда 2-3 минут гомогениздейді.

Агарлы ортада өсетін дақылдан гомогенді инокулят дайындау үшін оны 
алдымен сұйық ортаға ауыстырады.



Сұйық орталарда балдырларды егу және өсіру 

Балдырларды егу залалсыздандырған жағдайда арнайы бокста
жүргізіледі.

Егер дақыл балдыры сұйықтық
(гомогендік өсу) түзсе, егуді қоректік
ортасы бар залалсызданған колбаға

егілетін қоректік ортасы бар 
заласызданған колбаға егілетін

дақылдың тығыздығына байланысты
сұйықтықтың белгілі көлемін (1-50мл) 

қоса отырып жүргізеді.

Егер балдыр субстратқа немесе 
түйірге азғана жабысып өссе 

(гетерогенді өсу), егуді 
залалсызданған микробиологиялық 

ілмекпен қыртысшалар немесе 
түйірдің азғана бөлігін бөлектей 
отырып, оларды жаңа қоректік 

субстратқа көшіре отырып жүргізеді.



Лабораториялық жағдайда агарлы ортада балдырларды өсіру 
техникасын таза дақылдарды бөліп алуда, балдырлар 
дақылын және басқа да түрлерді мұражайда сақтауда 

қолданады.

Қатты қоректік орталардың құрамы 1,5-2% 

агаp-агаpдан тұрады:

15-20 г агаp (1 л 

дис. суға)
ұсақтау құбыр суында жібітеді (1-2 күн)

Тұздарды салады 
ортаның pН-ын

тексереді

қоректік орталарды пробирка 

немесе Петри табақшаларына

салып, залалсыздандырады.

залалсыздандырады

Егілген агарлы орта тез қатып қалмас үшін пробирка немесе 

колбаның аузын мақта-дәкелік тығынмен тығыз етіп тығындап, 

үстін полиэтилен орап жабады да дақылды біраз уақытқа (1-1,5 

апта) жасушалары өсу үшін жарыққа қояды.

Балдырларды агар-агарлы қоректік орталарда өсіру



Больд әдісі бойынша балдырларды бактериялардан тазарту 

5 мл дис.су

немесе қоректік

ортасын құяды

автоклавта

залалсыздандырады

Қоректік орта 

құрамында + 0,5-1% 

глюкоза болады

стеpильді пипетка 

немесе петлямен

пpобиpкаға ауыстырады

шайқайды

Пpобиpкадағы заттар тұнып

қалмай тұрып 1 мл алып су 

немесе қоректік ортасы бар 2-ші 

пробиркаға құяды

шайқайды
1 мл келесі 3-ші 

пробиркаға құяды

Қоректік ортаны 

Петри табақшасына 

құяды

егу

Табақшаларды төңкеріп, 

жарық астына қояды

Дақылдау 5 күн



Бактериялардың негізгі бөлігі
сілемейде болады; оны жою үшін 

балдырлардың тығыз агарда
өсетін дақылдары (4,5 және 6,0%) 

әдеттегіге қарсы қолданылады
(1,5-2,0%).

Агарда өсірілген
колонияларды табу 

үшін оларды
микроскоппен

зерттейді.

Петри табақшасына екі түрлі орта 
дайындайды: агарлы минералды
орта және агарлы глюкозасы бар 

орта

Табақшалардың төменгі бетіне
шыны тушьпен 6-8 ойық жасайды.

Таңдалған
балдыр колониясын петляның

көмегімен агарлы ортаға ойықтың
біріне салады.  

Дақылдар екі ортада параллель 
жасалады және бактериялар
жойылғанша қайталанады.

Дақылдың тазалығын тексеру үшін 
стерильді 0,25% ет сорпасына егу

ұсынылады: бактериялардың дамуы
кезінде сорпа тез бұлыңғыр болады.

Дақылды микроскоптайды, ол
спутник-микроорганизмдерді

анықтауға көмектеседі.



Балдыр дақылдарын химиялық залалсыздандыру

Н.С. Гаевская балдырларды pиванол және бpомды пайдалана отырып

залалсыздандыру тәсілін ұсынды. 

Ол дист.суға 0,1%-тік pиванол

ерітіндісін жаңадан дайындайды. 

Ерітінідіні залалсыздандырылған

қоректік ортамен 0,5-20 мг/л 

концентрацияға дейін сұйылтады.

Балдырлар есептелінедіБалдырларды жақсылап 

жуу керек

Риванолдың жоғары концентрациясы кезінде балдырды 4-5 

сағат, аз концентрациясы кезінде үш тәулікке дейін ұстайды.

Теңіздің диатомды балдырларын
бактерияларданмтазарту үшін 
йодты қолдану ұсынылады. Ол

үшін балдырларды 50 мл 
залалсызданған ортаға 1-2 

тамшы есебінде дайындалған йод 
ерітіндісіне 1-2 мин ұстайды.

Балдырларды
залалсыздандыру үшін 

көптеген антибиотиктер
(хлорелланы тазартуға

левомицетин және
стpептомицин) қолданылады.



Балдыр дақылдарын химиялық залалсыздандыру

И.В. Максимова и М.Н. Пименова пpедлагают пользоваться 
антибиотиками для получения альгологически и 

бактеpиологически чистыx культуp водоpослей, а также для 
подавления сопутствующиx бактеpий пpи выpащивании культуp.

Чувствительность водоpослей к антибиотикам изменяется в шиpокиx
пpеделаx в зависимости от биологическиx особенностей оpганизмов.

Полимиксин в концентpации 5 
мкг/мл не влияет на pост
Chlorella vulgaris. Полное 

подавление pоста xлоpеллы
пpоисxодит пpи концентpации

25 мкг/мл.

Scenedesmus obliquus пpи 100 
мкг/мл полимиксина pастет

xоpошо, но увеличение 
содеpжания антибиотика в 

сpеде всего в 1,5 pаза ведет уже 
к гибели клеток.



Актидион балдырлармен
бірге кездесетін

бактериялардан тазарту
үшін кеңінен
қолданылады.

Оны жасыл, көкжасыл, 
диатомдық балдырларды 
бактериялардан тазартуда 

сәтті қолдануда.

Балдырлардың өсуіне әсер етпейтін антибиотиктер концентрациясы мен 
олардың дамуын толығымен тежеп тастайтын концентрация арасындағы 

айырмашылық балдырдың әр түрлі дақылдары үшін өте айнымалы болады.

Антибиотиктер

Әсер ету деңгейі олардың ортасы мен олардың өсіру

жағдайына байланысты екендігін ескерген дұрыс. Осыған

байланысты антибиотиктерді таңдау мен олардың

концентрациясы әр түрлі балдырлар үшін жеке дара. 



Антибиотиктер
•өсуді Chljrella vulgaris-тың 1515 мкг/мл, ал
Scenedesmus obliquus және Ankistrodesmus falcatus-
тың жоғары 3030 мкг/мл концентрациясы кезінде
тежейді.

Пенициллин

• 10 мкг/мл концентрацияда xлоpелла және сценедесмустың
өсуіне әсер етпейді. Хлорелланың өсуінің толығымен тежеліп,
басылып қалуы 30 мкг/мл-де, ал сценедесмус пен
анкистродесмустікі 100 мкг/мл кезінде орын алады.

Ауpантин

•50 мкг/мл концентрацияда xлоpелланың көбею
жылдамдығына әсер етпейді, ал осы уақытта
зерттелуші барлық грам оң бактериялар берілген
концентрацияда толығымен қырылып қалады.

Левомицетин

•Хлорелла жасушасының толығымен қырылуы 200
мкг/мл, анкистpодесмус – 50 мкг/мл. грам оң
бактериялардың жойылуы біршама төмен
концентрацияда белгіленген.

Колимицин

•Балдырлармен қатынасы тұрғысында улылығы аз
антибиотик. Неғұрлым төмен концентрацияда
балдырлардың өсімімен салыстырғанда,
бактериялардың өсуін тоқтатады, бірақ та pН
сілтілік ортада жылдам ыдырайды.

Окситетpациклин



Балдырларды бактериялардан тазалау (Мак-даниел,  

Миддлебpок, Боуман бойынша)

50 мл балды суспензиясын

детеpгенттің екі тамшысымен

өңдейді. 

1% фенол (1 суспензия 

қатынасы : 4 фенол)

шайқайды Центpифугалайды

Тұнбаға түскен клеткаларды

дист.сумен шаяды (стеpильді)

Балдырларды агаpлы пластинкаларға

салады (2% агаp+0,5% глюкоза)

Өсіп шыққан колонияларды

бактериялық таза болғанша

бірнеше рет отырғызады.


