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Фосфор	є	одним	із	
найважливіших	
елементів	міне‑
рального	живлен‑

ня	рослин	та	відіграє	ключо‑
ву	роль	у	їхньому	метаболіз‑
мі.	Він	є	складовою	части‑
ною	нуклеїнових	кислот,	
мембран,	ліпідів,	ферментів	
та	інших	продуктів	фото‑
синтетичного	циклу,	тому	
достатнє	забезпечення	цим	
елементом	надзвичайно	важ‑
ливе	протягом	усього	періо‑
ду	вегетації	рослин.
Незважаючи	на	те,	що	у	біль‑
шості	ґрунтів	фосфор	пере‑
буває	в	надлишку,	коефіці‑
єнт	його	використання	із	
мінеральних	добрив	(навіть	
за	оптимальних	доз	їх	вне‑
сення)	становить	лише	
10‑20%,	тим	часом	як	азоту	–	
до	50%,	а	калію	–	до	70%.	
Калію	в	рослинах	зазвичай	

накопичується	більше,	ніж	
азоту	і	фосфору,	він	знахо‑
диться	в	іонній	формі,	тому	
не	входить	до	складу	орга‑
нічних	сполук	клітин,	а	зосе‑
реджений	переважно	у	цито‑
плазмі	та	вакуолях.	Нестача	
калію	знижує	інтенсивність	
окремих	біохімічних	проце‑
сів	у	рослині,	що,	в	свою	
чергу,	негативно	впливає	на	
обмін	речовин,	а	як	наслідок	
відбувається	значне	знижен‑

ня	продуктивності	сільсько‑
господарських	культур.	
Таким	чином,	створення	
оптимальних	умов	для	
трансформації	недоступних	
для	рослин	форм	мінераль‑
них	елементів	у	доступні	є	
надзвичайно	актуальним	
завданням.
Один	із	шляхів	оптимізації	
системи	живлення	рослин	
за	рахунок	мобілізації	фос‑
фору	та	калію	з	нерозчин‑

них	сполук	–	це	використан‑
ня	високоефективних	
мікробіологічних	добрив.	
Для	детальнішого	і	всебіч‑
ного	аналізу	ефективності	
таких	добрив	нами	було	
проведено	наукові	польові	
дослідження	на	експеримен‑
тальному	полі	Вінницького	
національного	аграрного	
університету,	розташовано‑
му	в	с.	Агрономічне.
Метою	дослідження	було	
встановити	особливості	
формування	продуктивності	
та	врожайності	кукурудзи	
залежно	від	дії	різних	доз	
біологічного	добрива	Граунд‑
фікс	(GROUNDFIX)	вироб‑
ництва	БТУ‑Центр.	За	дани‑
ми	агрохімічного	обстежен‑
ня,	орний	шар	ґрунту	має	
такі	фізико‑хімічні	показни‑
ки:	вміст	гумусу	(за	Тюрі‑
ним)	становить	2,16%,	луж‑

Ефективність 
навіть у посуху
Біодоб	рива	і	продуктивність	кукурудзи

На сучасному етапі інтенсивного розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва однією з най-
важливіших передумов отримання високого вро-
жаю будь-якої культури із відповідною якістю 
продукції є збалансоване живлення рослин міне-
ральними елементами. Проте загальновідомо, що 
їх «доступність» (тобто та кількість, яка може 
поглинатися кореневою системою та використо-
вуватися для росту і розвитку рослин) дуже низь-
ка, особливо фосфору
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ногідролізованого	азоту	(за	
Корнфілдом)	–	81‑89	мг/кг,	
рухомого	фосфору	та	обмін‑
ного	калію	(за	Чириковим)	–	
відповідно	205‑251	і	
83‑90	мг/кг	ґрунту,	рН	сольо‑
вої	витяжки	–	5,6‑5,8.	Гідро‑
літична	кислотність	–	
2,3‑2,7	мг•екв.	на	100	г	ґрун‑
ту.	У	досліді	висівали	гібрид	
кукурудзи	Aladium	
(Syngenta)	з	ФАО	280.	Вне‑
сення	мінеральних	добрив	
проводили	в	дозі	N60P60K60.	
Фенологічні	спостереження,	
проведення	обліків	та	оброб‑
ку	отриманих	даних	здій‑
снювали	згідно	із	загально‑
прийнятими	в	рослинництві	
методиками.
Ріст	і	розвиток	відображають	
усю	сукупність	процесів	вза‑
ємодії	рослинного	організму	
з	факторами	зовнішнього	
середовища.	В	рослинництві,	
застосовуючи	певні	елементи	
технології,	можна	цілеспря‑
мовано	змінювати	умови	
онтогенезу	рослини,	процеси	
її	росту	і	розвитку	в	фітоце‑
нозах.	В	онтогенезі	рослин	
виділяють	два	періоди	росту	
і	розвитку:	вегетативний	і	
генеративний.	Вегетативний	
період	триває	від	проростан‑
ня	насіння	до	викидання	
волоті.	Початком	генератив‑
ного	періоду	умовно	вважа‑
ють	появу	качанів,	і	він	три‑
ває	до	повного	дозрівання	
насіння.	Таким	чином,	ство‑
рення	оптимальних	умов	для	
розвитку	рослин	у	вегетатив‑
ному	періоді	є	запорукою	
максимальної	реалізації	еле‑
ментів	продуктивності	в	
генеративному.
Серед	питань,	що	стосують‑
ся	нагромадження	маси	
врожаю,	важливе	значення	
мають	лінійні	показники	
росту	рослин.	Вивчення	
інтенсивності	росту	рослин	
кукурудзи	в	онтогенезі	дає	
можливість	розкрити	
залежності	процесу	форму‑
вання	продуктивності	куль‑
тури	від	чинників,	які	дослі‑
джувалися.

Вегетативні показники
Проведена	нами	оцінка	
динаміки	висоти	рослин	
кукурудзи	протягом	вегета‑
ційного	періоду	показала,	
що	вона	має	прямолінійний	
характер.	У	середньому	за	
період	досліджень	висота	
рослин	зростає	до	кінця	
вегетації	і	складає	по	варіан‑
тах	досліду	в	фазу	воскової	
стиг	лості	від	262,1	до	
290,7	см	(табл.	1).
На	контрольному	варіанті	
досліду	(без	внесення	
біодоб	рива)	у	фазу	воскової	
стиг	лості	зерна	висота	рос‑
лин	становила	у	середньому	
262,1	см,	внесення	біологіч‑
ного	добрива	у	дозі	3	л/га	
забезпечило	зростання	ліній‑
ної	висоти	рослин	на	16,2	см,	
або	на	6,1%.	Підвищення	
дози	біологічного	добрива	
до	5	л/га	сприяло	зростанню	
висоти	рослин	порівняно	до	
контролю	на	23,2	см,	або	на	
8,9%.	Максимальна	висота	
рослин	у	досліді	290,7	см	
формувалася	на	варіанті	із	
внесенням	біологічного	
добрива	в	дозі	8	л/га,	що	
перевищувало	контроль	на	
10,9%.	Це	є	досить	суттєвим	
показником.
Одна	з	найактуальніших	
проблем	аграрної	науки	–	
підвищення	фотосинтетич‑
ної	продуктивності	рослин,	
що	є	основою	формування	
продуктивності	та	врожай‑
ності.	Врожайність	зерна	
кукурудзи	прямо	залежить	
від	величини	та	інтенсивнос‑
ті	роботи	фотосинтетичного	
апарату.
Встановлено,	що	у	фазі	
молочно‑воскової	стиг	лості	
внесення	біологічного	
добрива	в	дозі	3	л/га	сприя‑
ло	зростанню	площі	листко‑
вої	поверхні	на	6,5	тис.	м2/га,	
або	на	15%	(рис.	1).	Підви‑
щення	дози	біодоб	рива	до	
5	л/га	забезпечило	зростання	
величини	листкової	поверх‑
ні	до	50,9	тис.	м2/га,	що	на	
17,6%	перевищувало	контр‑
оль	та	було	на	2,2%	більше	
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Рис. 1. Динаміка формування листкової поверхні рослинами кукурудзи 
залежно від застосування біологічного добрива, 2016 р., тис. м2/га

Таблиця 1. Динаміка висоти рослин кукурудзи залежно 
від застосування біологічного добрива, 2016 р., см

Дози біодоб рива
Фази росту і розвитку

6‑8 листків викидання 
волоті цвітіння молочна 

стиглість
воскова 

стиглість

Без внесення 57,3 208,7 227 254,2 262,1

Біодоб риво, 3 л/га 59,6 219,3 240,7 272,7 278,3

Біодоб риво, 5 л/га 61,4 226,3 249,7 278,4 285,3

Біодоб риво, 8 л/га 62,7 231 255,8 284,3 290,7

V, % 3,89 4,38 5,14 4,78 4,45

Sx%, % 1,94 2,19 2,57 2,39 2,22
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порівняно	із	варіантом	із	
дозою	біопрепарату	3	л/га.	
Підвищення	дози	біологіч‑
ного	добрива	до	8	л/га	забез‑
печило	формування	макси‑
мальної	площі	листкової	
поверхні	у	досліді	–	
52,8	тис.	м2/га,	що	на	21,9%	
перевищувало	контроль,	на	
6%	–	варіант	із	дозою	біо‑
препарату	3	л/га	та	на	3,7%	
варі	ант	із	до	зою	5	л/га.

Генеративні 
показники
Основними	складовими	вро‑
жаю	зерна	кукурудзи	є	її	
структурні	елементи,	такі	як	
кількість	качанів	на	рослині,	
їхня	довжина	і	діаметр,	кіль‑
кість	зерен	у	качані,	маса	
1000	насінин,	відсоток	вихо‑
ду	зерна,	маса	зерна	та	інші.
За	результатами	біометрич‑
них	вимірювань,	що	прово‑

дилися	протягом	періоду	
дослідження,	здійснено	
порівняльну	оцінку	осно‑
вних	параметрів	качанів	
кукурудзи	різних	варіантів	
досліду.	Встановлено,	що	в	
розрізі	варіантів	досліду	
довжина	качана	в	середньо‑
му	складала	від	18,8±0,8	см	
на	контролі	до	23,7±0,9	см	на	
варіанті	із	внесенням	біодоб‑
рива	8	л/га	(табл.	2).	Поряд	із	
цим	на	контрольному	варі‑
анті	досліду	кількість	повно‑
цінних	зерен	у	ряду	станови‑
ла	в	середньому	39,8±2,6	шт.,	
за	внесення	біопрепарату	в	
дозах	3;	5	і	8	л/га	цей	показ‑
ник	зріс,	відповідно,	до	
41,6±1,6,	42,8±3,8	та	44,3±0,8	
шт.	Використання	біологіч‑
ного	добрива	в	дозі	8	л/га	
забезпечило	також	форму‑
вання	найвищої	в	досліді	
маси	1000	насінин	
362,4±12,7	г,	маси	качана	
254,2±6,3	г	та	маси	зерна	в	
качані	226,2±14,3	г.
Відомо,	що	величина	вро‑
жайності	будь‑якої	сільсько‑
господарської	культури	є	
головним	показником,	за	

яким	виявляється	доціль‑
ність	застосування	тих	чи	
інших	елементів	технології	
вирощування.	Встановлено	
позитивний	вплив	біологіч‑
ного	добрива	на	формуван‑
ня	рівня	врожайності	зерна	
кукурудзи.	Оцінка	показни‑
ків	урожайності	зерна	куль‑
тури	дала	змогу	виявити	
найоптимальнішу	дозу	вне‑
сення	цього	біодоб	рива	за	
вирощування	кукурудзи	на	
зерно	(рис.	2).
Найменша	врожайність	
зерна	кукурудзи	в	досліді	
12,6	т/га	формувалась	на	
контрольному	варіанті.	Вне‑
сення	біодоб	рива	в	дозі	3	л/га	
сприяло	зростанню	рівня	
врожайності	на	0,32	т/га,	
збільшення	дози	біодоб	рива	
до	5	л/га	забезпечило	форму‑
вання	врожаю	зерна	на	
0,66	т/га	більше	порівняно	із	
контролем.	Максимальний	
рівень	урожайності	зерна	в	
досліді	13,53	т/га	був	зафіксо‑
ваний	на	варіанті	із	внесен‑
ням	біодоб	рива	в	дозі	8	л/га,	
що	на	0,93	т/га	більше	порів‑
няно	із	контролем,	при	
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Рис. 2. Урожайність зерна кукурудзи залежно від досліджуваних чинників, 
2016 р., т/га

Таблиця 2. Формування індивідуальної продуктивності рослин 
кукурудзи залежно від доз біологічного добрива, 2016 р.

Дози біодоб рива Довжина 
качана, см

Кількість зерен 
у ряду, шт.

Маса 1000 
насінин, г

Маса 
качана, г

Маса зерна 
в качані, г

Без внесення 18,8±0,8 39,8±2,6 324,3±12,8 228,4±8,6 186,5±12,6

Біодоб риво, 3 л/га 20,7±0,7 41,6±1,6 335,2±13,1 238,8±5,6 198,5±11,6

Біодоб риво, 5 л/га 22,3±1,4 42,8±3,8 351,8±19,2 245,7±9,5 217,6±12,5

Біодоб риво, 8 л/га 23,7±0,9 44,3±0,8 362,4±12,7 254,2±6,3 226,2±14,3

цьому	найменша	істотна	різ‑
ниця	досліду	становила	
0,24	т,	що	свідчить	про	висо‑
ку	точність	та	достовірність	
отриманих	результатів.
Таким	чином,	на	основі	про‑
ведених	досліджень,	аналізу	
та	узагальнення	результатів	
встановлено,	що	в	умовах	
Лісостепу	Правобережного	
на	сірих	лісових	ґрунтах	вне‑
сення	біологічного	добрива	
Граундфікс	у	дозі	8	л/га	ство‑
рює	оптимальні	умови	для	
засвоєння	рослинами	еле‑
ментів	мінерального	живлен‑
ня	та	максимальної	реалізації	
біологічного	потенціалу	
кукурудзи,	а	як	наслідок	
забезпечує	формування	
високої	продуктивності	та	
врожайності.

Переваги біодоб рива
Основною	перевагою	біопре‑
парату	порівняно	з	мінераль‑
ними	добривами	є	те,	що	він	
забезпечує	рослину	елемен‑
тами	живлення	навіть	у	
посушливих	умовах.	Заселив‑
ши	весь	родючий	шар	ґрун‑
ту,	наповнений	коренями	
рослин,	мікроорганізми	
біодоб	рива	продовжують	
працювати	за	рахунок	капі‑
лярної	вологи,	якої	недостат‑
ньо	для	розчинення	та	тран‑
спорту	мінеральних	добрив.	
Мінеральні	ж	добрива	зали‑
шаються	недоступними	для	
коренів	рослин	за	відсутності	
опадів	чи	іншого	зволоження	
та	ще	й	можуть	спричиняти	
хімічні	опіки	рослинам.	До	
складу	випробовуваного	
біодоб	рива	входять	ендофіт‑
ні	та	ґрунтові	мікроорганіз‑
ми,	які	здатні	до	активної	
азотфіксації,	фосфор‑	та	
каліймобілізації	по	всій	тов‑
щині	родючого	шару	ґрунту.	
Отже,	біодоб	риво	активізує	
процес	азотфіксації	та	мобі‑
лізації	фосфору,	калію,	інших	
елементів	живлення	з	нероз‑
чинних	солей	ґрунту	та	орга‑
ніки	рослинного	чи	іншого	
походження.	А	також	значно	

підвищує	коефіцієнт	засво‑
єння	елементів	живлення	з	
мінеральних	добрив	(особли‑
во	складно	змішаних	фос‑
форно‑калійних).
В	Україні	не	надто	поширені	
технології	No‑till,	переважа‑
ють	мінімальні	та	традиційні	
технології	ґрунтообробки.	В	
умовах	постійного	обробітку	
ґрунту	(і	особливо	з	обертом	
пласта)	відбуваються	зміни	
його	водно‑повітряного	
режиму,	фізико‑хімічних	
властивостей,	погіршується	
біологічна	активність.	Відбу‑
вається	загибель	великої	
кількості	мікроорганізмів	
внаслідок	їх	переміщення	у	
неспецифічні	для	них	шари	
ґрунту.	Внесення	мінераль‑
них	добрив,	особливо	у	вели‑
ких	кількостях,	змінює	фізи‑
ко‑хімічні	властивості	ґрун‑
тового	розчину	та	ґрунту.	
Водночас	застосування	засо‑
бів	захисту	рослин	призво‑
дить	до	загибелі	не	тільки	
патогенів	і	шкідників,	а	й	
корисної	біоти,	зокрема	ґрун‑
тотворних	мікроорганізмів.	
А	відтак	відповідь	на	запи‑
тання,	яке	турбує	аграріїв	
уже	багато	десятиліть:	чому	
щороку	знижується	коефіці‑
єнт	використання	елементів	
живлення,	навіть	при	збіль‑
шенні	норм	внесення	
добрив?	–	лежить	на	поверх‑
ні.	Ми	вбиваємо	корисну	
мікрофлору	ґрунту,	забирає‑
мо	важливий	фактор,	який	
відповідає	за	інтенсивність	
кореневого	живлення	рослин	
та	ґрунтотворні	процеси.
Збереження	високої	продук‑
тивності	сільськогоспо‑
дарсь	ких	культур	неможли‑
ве	за	повної	відмови	від	
агрохімікатів.	Проте,	засто‑
совуючи	біопрепарати,	
можна	значно	поліпшити	
стан	довкілля,	кореневе	жив‑
лення	рослин,	відновити	
позитивні	ґрунтотворні	про‑
цеси	та	забезпечити	баланс	
не	лише	гумусу,	а	й	пожив‑
них	елементів,	які	виносять‑
ся	з	поля	із	урожаєм.	


