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С
тан грун ту — це не тільки аг ро хі
міч на оцінка, а й мікробіологіч
ний кон троль за фор му ван ням 
та функціону ван ням мікроб но го 

це но зу як од но го із чут ли вих діаг но с тич
них кри теріїв оцінки грун то вої ро дю
чості. Ад же мікробні гру пи фор му ють ся 
на пев но му аг ро фоні, і будьяке хіміко
тех но ген не на ван та жен ня грун ту мо же 
су про во д жу ва ти ся змі на ми йо го струк
тур нофункціональ них особ ли во с тей, 
збід     нен ням ви до во го скла  ду, зни жен ням 
або ви падінням із це но зу аг ро номічно
ко рис них груп мікро ор ганізмів. У та ко му 
разі мікробіо ло гіч не діаг но с ту ван ня 
грун   ту дає мож ли вість виз на чи ти ре акцію 
ок ре мих по пу ляцій мікро ор ганізмів на 
не спри ят ливі умо ви (тех но ген не за бруд
нен ня грун ту то що) та об грун ту ва ти до 
цільність усіх за ходів, спря мо ва них на 
відтво рен ня грун то вої ро дю чості. 

На при клад, збе ре жен ня рос лин них 
ре ш ток, на відміну від їхньо го тра дицій
но го спа лю ван ня, до по ма гає зба га ти ти 
хімічну скла до ву грун ту ор ганікою та 
слу гує жив лен ню й ак тивізації діяль нос ті 
біоти. Са ме ор ганічні решт ки і є ма те
ріалом для ут во рен ня гу му су. Най ак
тивнішу роль у цьо му відігра ють мікро
ор ганізми, які здатні про ду ку ва ти фер
мен ти, що руй ну ють лігнін, це лю ло зу, 
клітко ви ну, білки рос лин них ре ш ток. 
За вдя ки цьо му во ни от ри му ють енергію 
для жит тя та ма теріали для по бу до ви 
своїх тіл. Уп ро довж ро ку, за оп ти маль
них умов, у грунті на ко пи чується до 5 т 

мікроб ної ма си, яка теж сприяє йо го зба
га чен ню ор ганікою. Гу мус та про дук ти 
роз кла дан ня ор ганіки пе ре тво рю ють ся 
— зно ву ж та ки мікро ор ганізма ми — в 
роз чинні у воді та до ступні для рос лин 
ре чо ви ни. Крім то го, мікро ор га нізми 
ак тив но мобілізу ють, тоб то пе ре во дять у 
роз чин ну фор му, міне ра ли грун  ту: фо с
фор, магній, кальцій, сірку, залізо, бор, 
молібден, цинк та ін. Транс фор мація 
ор ганічної ре чо ви ни мікро ор ганізма ми 
зу мов лює підви щен ня грун то вої біоло
гічної ак тив ності: зро с тає кіль кість 
амоніфіка торів — у 1,5–2,3 ра за, це  лю ло
зо руйнівних — в 1,7–2,8 ра за, нітрифіка
торів — у 1,8–2,7 ра за, підви
щується рівень до ступ них форм 
азо ту, фо с фо ру, калію, інших 
ма к ро— та мікро е ле ментів.

Азот та кож по ста чається у 
грунт мік ро  ор ганізма миазот
фікса то ра ми, які, за леж но від 
своєї спе цифіки, мо жуть йо го 
фік  су ва ти, тоб то пе ре тво рю ва ти 
мо ле ку ляр ний ат мо сфер ний азот 
на аміач ний: від 70 до 200 кг/га. 
Мікро ор ганізми на далі мо жуть 
пе ре роб ля ти аміач ну фор му у 
більш ко рис ну для рос лин — 
ні трат ну. І що більше азотфікса
торів міс тить ся у грунті, то 
ак тивніше пра цює ця лан ка. Це 
під  твер д же но са мою при ро дою: 
не зай мані лю ди ною ліси, лу ки 
без вне сен ня азот них та інших 
до б рив із ро ку в рік на ко пи чу ють 
ве ли ку рос лин ну біома су. В грун
тах, які ро ка ми підда ва ли ся хімі
зації та руй ну ва ли ся під дією важ
кої ме ханізації, во на по ру ше на. 

Не га тив но впли ва ють на мікроб ну ак тив
ність і не спри ят ливі кліма тичні умо ви. 

За вдан ня аг раріїв — по вер ну ти грун
там ро дючість, бе ру чи при клад із при
ро ди, в зв’яз ку з чим ре ко мен дуємо 
постій но підтри му ва ти ак тив ний фон 
ко рис ної мікро ф ло ри грун ту за вдя ки 
об робці йо го та рос лин них ре ш ток пре
па ра та ми з гру пи біоде с т рук торів, на 
при клад Біоде с т рук то ром стерні.

Що це за пре па ра ти  
і яке їхнє при зна чен ня?

Це ком плексні за скла дом та дією мі  к
робні пре па ра ти, до скла ду яких вхо дять: 
   ак тивні грун тові мікро ор ганізми — 
про ду цен ти це лю лаз та інших фер мен тів;
   бак теріїан та гоністи па то ген них для 
рос лин грибів та бак терій;
   фо с фат мобілізу ючі та азотфіксу ючі 
бак терії;
   про дук ти життєдіяль ності вка за них 
мікро ор ганізмів (біофунгіци ди, фі то  гор
мо ни, фер мен ти, вітаміни, амі но кис ло ти).

При зна чен ня біоде с т рук торів — 
об роб ка стерні та грун ту після зби ран ня 
вро жаю злаків, ку ку руд зи, сор го, бо бо
вих, ово че вих та інших куль тур, а та кож 
си де ратів без по се ред ньо пе ред дис ку
ван ням або оран кою для при ско рен ня 
роз кла дан ня по жив них, си де раль них та 
інших рос лин них ре ш ток, підви щен ня 
ро дю чості грун ту та оз до ров лен ня йо го 
за ра ху нок пригнічен ня роз вит ку збуд
ників рос лин них хво роб. 
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Ха рак тер на особ ливість цих пре па
ратів — те, що ча с ти на мікро ф ло ри, яка 
вхо дить до їхньо го скла ду, за не спри ят
ли вих по год них умов здат на три ва лий 
час зберіга ти свою життєдіяльність за в
дя ки спо ро у тво рен ню. За на стан ня 
спри   ят ли вих умов (до стат ня во логість, 
оп ти маль ний тем пе ра тур ний ре жим) 
мік ро ор ганізми ожи ва ють, і про цес 
біоде с т рукції віднов люється.

Досліди із ви ко ри с тан ням Біоде с т
рук то ра стерні, про ве дені в стен до вих 
умо вах, по ка за ли ефек тивність йо го 
за сто су ван ня в ре ко мен до ва них до зах 
під час об роб ки стерні та рос лин них 
ре ш ток: со ло ми зер но вих, сте бел со 
няш   ни ку, ку ку руд зи.

Як же діє пре па рат? Щоб кра ще зро
зуміти, на га даємо, що грунт — це склад
на си с те ма хімічних, фізич них та біоло
гічних фак торів. І тільки функціону ван
ня та взаємодія кож но го з них мо жуть 
за без пе чи ти ро дючість грун ту і май бут
ній уро жай будьяких куль тур.

Хімічні фак то ри — це на явність гу му
 су, ма к ро— і мікро е ле ментів то що. До 
фізич них відно сять щільність грун ту, 
йо го во ло гоємність та повітря ну про ник

ність, а це тісно пов’яза но з йо го хіміч
ним скла дом. Біологічні — це мік ро ф ло
ра, во до рості, гри би, ко рені рос лин, хро
ба ки, інша біота, про дук ти їх ньої 
життєдіяль ності та відмерлі решт ки.

Ви ко ри с тан ня Біоде с т рук то ра стер
ні дає мож ливість поліпши ти по каз ни ки 
кож но го зі зга да них ви ще фак торів!

Особ ли во важ ли во це за си с те ми 
ін тен сив но го зем ле роб ст ва, де про це си 
фер мен тації та гнит тя рос лин них ре ш ток 
ма ють не ке ро ва ний ха о тич ний ха рак тер.

Після об роб ки грун ту Біоде с т рук то
ром стерні відбу вається помітна ак тиві
зація грун то вої мікро ф ло ри. Чи сель ність 
ос нов них так со номічних груп мікро ор
ганізмів збільшується в 1,9–2,8 ра  за, еко
ло готрофічних груп — у 5–8 разів.

Об роб ка Біоде с т рук то ром стерні 
ак тивізу ва ла мікроб ний це ноз грун ту, 
підви щи ла за галь ну кількість мікро ор
ганізмів та йо го ок ре мих уг ру по вань: 
про ду центів це лю ло зо руйнівних, інших 
фер ментів, які поліпшу ють де с т рукцію 
рос лин них ре ш ток, а та кож при род них 
ан та гоністів збуд ників хво роб. Та ким 
чи ном рос ли ни от ри му ють по вноцінне 
жив лен ня і за хист від хво роб.  

Біодеструктори
насторожіздоров’ягрунту
Завданняаграріїв—повернутигрунтамродючість,
беручиприкладізприроди

Рис 1. Об роб ка рос лин них ре ш ток  
Біоде с т рук то ром стерні

Дослідження станумікробного угруповання у зразках грунту (чорнозем із поля площею
3,9 гапісляобробкиБіодеструкторомстерні) проводили за загальноприйнятими у грунтовій
мікробіології методами. Кількісний і якісний склад основних таксономічних іфункціональних
групмікроорганізмів,щоберутьучастьутрансформаціїбіогеннихелементів:азоту,вуглецю,
фосфору,—визначалиметодомпосівугрунтовоїсуспензії ізвідповіднихрозведеньнаелек
тивніпоживнісередовища.Посівнаагаризованітарідкісередовищапроводилиповерхневим
таглибиннимспособами.Облікмікроорганізмівздійснювалипротягом21їдоби,залежновід
швидкостіпроростанняіфізіологічнихособливостейкультур.

ОбробкагрунтуБіодеструкторомстерніпозитивновплинуланабіологічнуактивністьіпро
цеситрансформаціїорганічноїречовини.Кількістьзагальноїмікрофлоризбільшиласьу1,9–
3,4 раза,фосфатмобілізуючих— у 4,4–8,6; целюлозоруйнівних— у 2,5–5,8; вільноіснуючих
азотфіксаторів(олігонітрофілів)—у3,3–5,9;амоніфікаторів—у2,8–4,8;нітрифікаторів—у
2,9–4,3;автохтонноїмікрофлори—у6,0–7,5раза.Особливопосиливсярозвиток індикатора
окультуреностітаціннихагрономічнихвластивостейгрунту—азотобактера,чисельністьякого
досягла100%обростаннягрунтовихгрудочок.
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Рис. 2. Стан мікроб но го це но зу грун ту до і після за сто су ван ня Біоде с т рук то ра стерні
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Пшениця 34,5 88,5 3,6·106 1,9·107

Соняшник 28,2 81,4 4,7·106 2,3·107

Кукурудза 45,5 96,3 2,3·106 1,2·108

таб ли ця 1. Ре зуль та ти де с т рукції на решт ках різних 
сільсько го с по дарсь ких куль тур після об роб ки їх 
Біоде с т рук то ром стерні


