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В уп равлінні при род ної ро дю
чості ґрунтів особ ли ве зна чен
ня відігра ють мікробні уг ру по

ван ня ко ре не вої зо ни рос лин. Для 
ко рекції їхньо го скла ду та функцій і 
для підви щен ня вро жай ності рос лин 
за сто со ву ють мікробні пре па ра ти. 
Спеціалісти ком панії «БТУ-Центр» 
для по кра щен ня мікробіологічних 
про цесів у ґрунті та підви щен ня вро
жай ності куль тур ство ри ли біоп ре па
рат Гра ундфікс®. 

Гра ундфікс® підви щує ефек
тивність ви ко ри с тан ня вне се них міне
раль них до б рив, про во дить мобілізацію 
не до ступ них форм фо с фо ру та калію та 
пе ре тво рює їх на лег ко до с тупні, по кра
щує роз ви ток ко ре не вої си с те ми й про
це си за своєння по жив
них еле ментів, на ко пи
чен ня цукрів у вузлі 
ку щен ня та ін. Біоп ре па
рат поліпшує адап тивні 
та імунні вла с ти вості 
рос лин, оз до ров лює 
ґрунт (пригнічує роз ви
ток фіто па то генів), 
сприяє відтво рен ню 

йо го ро дю чості та за побігає де гра дації. 
До скла ду пре па ра ту вхо дять такі мікро
ор ганізми: Bacillus subtilis, Bacillus 
me ga terium var. phosphaticum, Azoto
bacter chroococcum, Enterobacter, 
Paeniba cillus polymyxa. За галь не чис ло 
жит тєздат них клітин ста но вить: (0,5–
1,5) х 109 КУО/см3, — а  та кож Гра-
ундфікс® містить іншу ко рис ну мікро
ф ло ру (мо лоч но кислі бак терії, про ду
цен ти фер ментів). 

Од ним із ме ханізмів впли ву 
мікро   ор ганізмів на про це си зро с тан
ня й роз вит ку рос лин є виділен ня 
ни ми біо логічно ак тив них ре чо вин. 
Бак терії здатні про ду ку ва ти білки, 
вітаміни, інсек ти ци ди, аук си ни, гібе
реліни, ци токініни, а та кож ор ганічні 

кис ло ти й аміно кис ло ти. 
Аук си ни відповіда ють за 

поділ і ди фе ренціацію рос
лин них клітин і тка нин, сти
му лю ють про ро с тан ня 
насіння і бульб, при ско рю
ють про   це си ко ре не у тво рен
ня, ко ор ди ну ють ве ге та тив
ний ріст, тропізм, пло до у
тво рен ня. 

Гібе реліни впли ва ють на поділ і 
елон гацію клітин, які вхо дять до 
скла ду інтер ка ляр них ме ри с тем, на 
сти му лю ван ня цвітіння, ак ти вацію 
син те зу мем б ран і амілолітич них 
фер ментів.

Ци токініни ре гу лю ють різні фізіоло
гічні про це си: ак тивізу ють син тез РНК і 
білка в кліти нах шля хом ак тивізації 
РНКполіме ра зи, сти му лю ють про ро с
тан ня насіння та поділ рос лин них клі
тин, спри я ють роз га лу жен ню, ре гу лю
ють фор му ван ня хло ро пластів, підви
щу ють стабільність фо то син те тич но го 
апа ра ту за вод но го стре су, спри я ють 
стійкості клітин до не спри ят ли вих умов 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща. 

Аміно кис ло ти є будівель ним 
ма теріалом для фор му ван ня (зро с тан
ня й роз вит ку) клітин і ви ко ну ють 
ба га то інших важ ли вих функцій у рос
лин них ор ганізмах. Во ни бе руть 
участь у білко во му та вуг ле це во му 
обміні, вклю ча ють ся в про це си син те
зу вітамінів, фер ментів, є скла до ви ми 
ал ка лоїдів, ток синів і ба га ть ох інших 
ме та болітів, а та кож впли ва ють на 
про цес про ро с тан ня насіння та роз ви
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Ос танніми ро ка ми в Ук раїні відбу вається інтен сифікація рос лин ництва. Це при зво дить до 
ви ко ри с тан ня ве ли кої кількості міне раль них до б рив і пе с ти цидів. Від інтен сив ної хімізації 
страж дає ко рис на біота ґрун ту, яка відповідає за ґрун то творні про це си. В ре зуль таті пе ре ва
жа ють про це си міне ралізації гу му су над гуміфікацією, збільшується кіль кість ґрун то вих па то
ген них мікро ор га нізмів, по си лю ють ся де гра даційні про  це си та зни жується ро дючість ґрун ту. 

ток рос лин. З аміно кис лот син те зу
ють ся білки, які, в свою чер гу, ут во
рю ють прості фер мен ти й фер мен та
тивні ком плек си. Са ме від білків та 
їхньо го якісно го й кількісно го скла ду 
в рос лин но му ор ганізмі за ле жить стій
кість рос лин до стре со вих умов та 
по до лан ня їхніх наслідків. 

Досліджен ня з ви ко ри с тан ня  
Гра ундфіксу® про во ди ли в на уко вих 
ус та но вах і в по льо вих умо вах на 
ви роб ництві. У Сквирській дослідній 
станції ор ганічно го ви роб ництва 
Інсти ту ту аг ро еко логії та при ро до ко
ри с ту ван ня НА АНУ 2018 ро ку про во
ди ли досліджен ня впли ву ґрун то во го 
біодо б ри ва Гра ундфікс®, уне се но го 
під ос нов ну куль ти вацію, на вро
жайність со няш ни ку. 

Ґрунт на дослідних ділян ках — 
чор но зем ти по вий, лег ко суг лин ко
вий. Вміст гу му су в ор но му шарі — 
3,3%, еле ментів жив лен ня: азо ту — 
109 мг/кг, фо с фо ру — 212 мг/кг, 
калію — 103 мг/кг. Обмінна кис
лотність, рН (со льо вий) — 6,2.

Аг ро техніка ви ро щу ван ня для 
куль тур за галь но прий ня та. Ос нов не 
удо б рен ня: N20P60K60. Піджив лен ня 
про во ди ли аміач ною селітрою та кар
бамідом у роз ра хун ку N40. На третій 
день після висіву вне сли ґрун то вий 
гербіцид При мек с т ра TZ Голд 500 SC 
у нормі 3,0–4,0 л/га. Під час ве ге тації 
про ти зла ко вих бур’янів за сто со ву ва
ли Фюзілад Фор те в нормі 1,5 л/га. 

Досліджен ня об роб ки ґрун ту Гра-
ундфіксом® під пер шу куль ти вацію 
підтвер д жу ють, що підси лен ня мікро
біоти ґрун ту за вдя ки вве ден ню ко рис
них мікро ор ганізмів пре па ра ту, спри я
ло кра що му зро с тан ню й роз вит ку 

рос лин та підви щи ло вро жайність 
куль ту ри. За сто су ван ня Гра ундфіксу® 
збільши ло кількість са профітних 
ор ганізмів від 56,6% на кон тролі до 
91,6 % — за вне сен ня біоп ре па ра ту в 
нормі 5,0 л/га. Кіль кість па то генів 
бу ла зни же на від 43,4 до 8,4%. За вдя
ки діяль ності ко рис ної біоти, яка 
надійшла в ґрунт із пре па ра ту, підви
щи лась до ступ ність для рос лин еле
ментів жив лен ня, що спри я ло зро с
тан ню струк тур них по каз ників та 
збільшу ва ло вро жайність куль ту ри. 
Ви ко ри с тан ня біоп ре па ра ту спри я ло 
збільшен ню про дук тив ності со няш ни
ку на 0,32 т/га за рівня на кон тролі 
4,04 т/га (за нор ми за с то су ван ня Гра
ундфіксу® 3,0 л/га). За по даль шо го 
підви щен ня нор ми ви т ра ти пре па ра ту 
до 5,0 л/га вро жай ність зро с тає на 
0,64 т/га що до кон тро лю (рис. 1). 

 А ось ре зуль та ти іншо го ви роб ни
чо го досліджен ня, яке про во ди ли в 
Бо гу славсь ко му рай оні Київської 

об ласті, де Гра ундфікс® за сто су ва ли 
в нормі 5,0 л/га в посівах со няш ни ку 
гібри да Конді. Ґрунт — чор но зем 
ти по вий, рН (со льо вий) — 5,3–6,2. 
По пе ред ник — пше ни ця ози ма.

За ре зуль та та ми досліджень ус та 
но в ле но, що за вне сен ня Граундфіксу® 
(5,0 л/га) про дук тивність куль ту ри 
зро с тає від 3,66 т/га на кон тролі 
до   4,27 т/ га. От же, при бав ка вро жаю 
ста но вить 0,61 т/га, що свідчить про 
ви со ку ефек тивність біоп ре па ра ту 
(рис. 2).

Та ким чи ном, ви ко ри с тан ня ґрун то
во го біодо б ри ва Гра ундфікс® під 
ос нов ну куль ти вацію сприяє збіль шен
ню кількості ко рис них мікро ор ганізмів 
у ґрунті. Ці мікро ор ганізми поліпшу ють 
до ступність фо с фо ру, калію та азо ту з 
ґрун ту, підви щу ють ко ефіцієнт ви ко ри
с тан ня вне се них міне раль них до б рив, 
за без пе чу ють рос ли ни ре гу ля то ра ми 
рос ту, підви щу ють їхню стійкість до 
хво роб, що сприяє інтен сивнішо му зро
с тан ню й роз вит ку куль ту ри та по кра
щує струк турні по каз ни ки. 

За вдя ки цьо му зро с тає вро жайність 
сільсько го с по дарсь ких куль тур і зни
жується собівартість про дукції. В на у
ко вих ус та но вах за ви ко ри с тан ня ґрун  
то во го до б ри ва Гра ундфікс® (5,0 л/га) 
при  бав ка вро жай ності со няш ни ку до 
кон  тро лю ста но ви ла 0,64 т/га за рівня 
на кон тролі 4,04 т/га. Ре зуль та ти пе ре
вірки на уко вих досліджень ефек тив
нос ті пре па ра ту підтвер д жу ють ся на 
ви  роб   ництві. Зо к ре ма, при бав ка вро 
жаю на со няш ни ку ста но вить 0,66 т/га 
за вро жай ності кон троль но го варіан та 
3,66 т/га.

Дацько Андрій, канд. с.-г. наук, 
агроном компанії «БТУ-Центр»

Гра ундфікс® — ґрун то ве біодо б ри во для 
по кра щен ня мікро біоло гічних про цесів  
в ґрунті та підви щен ня вро жай ності куль тур

Рис. 1. Біологічна вро жайність со няш ни ку за леж но від об роб ки ґрун ту біоп ре па ра том Гра ундфікс®

Рис. 2. Уро жайність со няш ни ку за леж но від вне сен ня Гра ундфіксу® (5,0 л/га) 


