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Місія

ATB

- проводить дослідження на місцях перетинання 
біологічних та технічних систем.

2

Ми

- аналізуємо, моделюємо та оцінюємо біоекономічні
системи виробництва,

- розробляємо та інтегруємо нові технології та стратегії 
управління.

Наші дослідження

- націлені на сталу інтенсифікацію,

- виробництво біомаси, засноване на наявних знаннях 
та з урахуванням специфіки місця виробництва, та її 
використання для продовольчих потреб, в якості 
сировини та носія енергії,

- роблять внесок до забезпечення продовольчої 
безпеки, добробуту тварин, захисту клімату та 
навколишнього середовища,

- простягаються від основ до застосування.



Ресурси & інфраструктура

біля 220 співробітників, міждисциплінарні дослідницькі 
команди

цілеспрямована підтримка молодого покоління

управління персоналом, орієнтоване на родину

чудова наукова інфраструктура
(лабораторії, пілотні установки, дослідницькі площі) 

послідовне збільшення (Scale-up)

міжнародна мережа

близькість до практики завдяки співробітництві з сільським 
господарством та промисловістю

основне фінансування по 50 % від Федерації та федеральної 
землі

залучення додаткових коштів в розмірі 30 % від дотацій/ 
асигнувань/пожертв

загальний бюджет 2017 року: 21 млн. євро



Підхід до досліджень

аналіз, моделювання та 
оцінка біоекономічних 
систем виробництва

Основні напрямки 
досліджень

• рослинництво
• тваринництво
• продукти харчування рослинного 
та тваринного походження

• біоматеріали
• біогаз
• біовугілля



Scale up: з лабораторного масштабу до установок 
на практиці

Пілотні установки – дослідження та трансфер технологій
(EFRE – Європейський фонд регіонального розвитку)

… для біотехнологічного 
виробництва молочної кислоти 
з біомаси з високим ступенем 
очищення

… для переробки консервату 
рослинної клітковини на кінцеві 
продукти, наприклад, будівельні 
матеріали



Трансфер: 
з області досліджень до практики

 Інтеграція партнерів з промисловості 
до участі у дослідницьких проектах з 
самого початку

 Спільна діяльність щодо трансферу 
знань на міжнародних виставках та 
ярмарках

 Науковий супровід під час введення 
нових технологій у практику

 Поряд з проведенням досліджень на 
які виділяється фінансування:

 дослідження за запитом

 консультування

 ліцензування



Організація досліджень

Загальні збори членів

Колегіум

Наукова рада

Правління

Реферат правління

Відділи

Техніка 
біопроцесів

Оцінка 
техніки та 
кругообігу 
речовин

Техніка для 
попередньої 
підготовки, 

зберігання та 
консервування

Техніка в 
рослинництві

Техніка в 
тваринництві

Техніка в 
садівництві

Група молодих 
вчених 

«Дослідження 
даних в 

сільському 
господарстві»

Адміністрація

персонал, 
фінанси, 

інфраструктура

Дослідницькі 
програми

Точне сільське господарство в рослинництві та тваринництві
др. Барбара Амон

Якість та безпечність продуктів харчування та кормів
др. Олівер Шлютер

Сировинне та енергетичне використання біомаси         
др. Йоахім Венус



Дослідницька програма 1: точне сільське господарство в 
рослинництві та тваринництві 
Координація: др. Барбара Амон

збирання параметрів щодо тварин, рослин та навколишнього 

середовища з використанням сенсорної техніки 

моделювання процесів виробництва

розробка техніки для виробництва

організація виробничих процесів

Ціль: оптимізація техніки та процесів в рослинництві та тваринництві, 

відповідно до умов розташування, для того, щоб виробляти 

сільськогосподарські продукти ефективно, безпечно для 

навколишнього середовища, відповідно до потреб тварин та 

рентабельно.



Дослідницька програма 2: Якість та безпечність продуктів 
харчування та кормів
Координація: др. Олівер Шлютер

фізіологічні та фізичні властивості продуктів в якості основи для 
розробки техніки, сенсорів, а також стратегій щодо контролю та 
регулювання

розробка процедур, заснованих на моделях, для виробництва 
свіжих продуктів найвищої якості

попередня підготовка, консервування, сушіння та зберігання 
продуктів харчування та кормових засобів, що оптимізують якість

Ціль: стало забезпечувати продовольством в необхідній кількості, 
якості та ступені безпечності, скоротити втрати та організовувати 
процеси з максимально ефективним використанням енергії, 
бережливим використанням ресурсів, ергономічно, відповідно до 
специфіки продукту, та економічно вигідно.
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Дослідницька програма 3: сировинне та енергетичне 
використання біомаси
Координація: др. Йоахім Венус

виробництво клітковинної сировини та переробка на 
напівфабрикати та продукти

біотехнологічне виробництво молочної кислоти для біополімерів

біометан & біовугілля

вирощування, збирання врожаю, попередня підготовка та 
зберігання енергетичних рослин

оцінка виробництва та конверсії біогенної сировини

Ціль: розробка ефективної техніки та процедур для підготовки цінних 
біогенних речовин та носіїв енергії з сільського господарства.



Дуже дякую
за Вашу увагу!

www.atb-potsdam.de


