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Готуючи ґрунт до майбутнього врожаю, дуже важливо 
зберегти рослинні рештки, а не спалити, як це роблять де-
які господарства. Під час спалювання на поверхні родю-
чого шару ґрунту температура піднімається вище 3000С. 
Ґрунт прогрівається на глибину до 5-10 см, внаслідок чо-
го знищуються ґрунтові мікроорганізми, які забезпечу-
ють життя рослинам. Саме рослинні рештки – стерня, со-
лома тощо є незамінним матеріалом для ґрунтоутворен-
ня з накопиченням гумусу, необхідних поживних речо-
вин для живлення рослин та ґрунтових мікроорганізмів. 
Адже мікрофлора ґрунту відіграє важливу роль у форму-
ванні його, як живої системи. Ґрунт за сприятливих умов 
може стати гарним середовищем для розвитку різноманіт-
них груп бактерій, грибів, які здатні продукувати фермен-
ти, що руйнують лігнін, целюлозу, клітковину, білки рос-
линних решток, переводять складні сполуки у прості фор-
ми, доступні для рослин. Але при інтенсивному землероб-
стві з застосуванням підвищеної кількості хімічних речо-
вин та при інтенсивному механізованому обробітку ґрун-
ту гине значна кількість корисних мікроорганізмів. Через 
низьку чисельність специфічної корисної мікрофлори в 
ґрунті процес розкладання рослинних решток уповільню-
ється, разом з тим прискорюється розвиток фітопатоген-
ної мікрофлори – збудників різних хвороб.

В останні роки зміна кліматичних умов (тривала посу-
ха, різкі температурні перепади) ускладнила вирощуван-
ня сільськогосподарських культур. Тому не випадково на 
допомогу аграріям прийшли біопрепарати, до складу яких 
і входять живі мікроорганізми. З одним таким біопрепа-
ратом – Біодеструктором стерні ми вже знайомили чита-
чів газети «Аграрник». Це вітчизняний біопрепарат зі спе-
цифічним складом мікроорганізмів – антагоністів пато-
генних грибів та бактерій, калій- та фосформобілізуючих 
ґрунтових бактерій, інших корисних мікроорганізмів та 
продуктів їх життєдіяльності (вітамінів, амінокислот, біо-
фунгіцидів, фітогормонів тощо). Він успішно використову-
ється аграріями для обробки рослинних решток після зби-
рання врожаю різних сільгоспкультур.

Підсумовуючи багаторічні результати використання Бі-
одеструктора стерні, а також враховуючи можливі склад-
ні погодні умови, обумовлені тривалим дефіцитом воло-
ги, фахівці «БТУ-Центр» розробили новітній біодеструктор 
Екостерн для прискореного розкладання рослинних ре-
шток, в тому числі тих, які важко піддаються розкладан-
ню, а саме: кукурудзи та соняшнику.

Екостерн має збільшену концентрацію основної діючої 
речовини – корисних мікроорганізмів. Також, завдяки на-
правленій селекції та удосконаленій технології виготовлен-
ня препарату, корисні мікроорганізми, що входять до його 
складу, мають більшу активність, швидкість розмноження, 
стійкість до коливань температур, опромінення тощо.

Саме тому використання Екостерну забезпечує швид-
ке заселення рослинних решток активною корисною мі-
крофлорою та пригнічення розвитку фітопатогенної мі-
крофлори за рахунок субстратної конкуренції та продук-
ції антибіотичних речовин селекційними штамами. Під 
час життєдіяльності мікроорганізмів Екостерну підсилю-
ється їх ферментативна активність, що й обумовлює по-
кращення процесу розкладання решток. Екостерн працює 
при температурі плюс 30С в ґрунті. Навіть пізні строки об-
робки пожнивних решток будуть ефективні.

Стійкість Екостерну до несприятливих кліматичних 
умов забезпечується властивістю мікроорганізмів утво-

рювати спори або продукувати капсульні полісахариди, 
які не тільки захищають клітини бактерій та мікроміцетів 
від висихання, перегріву та охолодження, але й сприяють 
утриманню вологи та покращенню процесу деструкції.

Застосування Екостерну має комплексну та пролонго-
вану дію, бо не тільки забезпечує захист від хвороб, пра-
вильно скероване розкладання решток, але й активіза-
цію біологічного чинника грунту. А це сприяє покращен-
ню процесу живлення, розвитку рослин та їх урожайності. 
І буде мати гарантований економічний ефект.

Приведемо декілька прикладів практичного застосуван-
ня біодеструктора Екостерн у господарствах України.

Таблиця

Ефективність застосування біодеструктора Екостерн 
при вирощуванні с/г культур (2012-2013 рр.)

Осіння обробка післяжнивних решток кукурудзи і на-
віть весняне внесення біодеструктора Екостерн в грунт 
підтвердили його ефективну дію.

Підприємство ПП «БТУ-Центр» – виробник біодеструк-
тора Екостерн, постійно отримує позитивні відгуки щодо 
ефективності Екостерну.

Наприклад, в господарствах Вінницької обл. Калинів-
ського району ТОВ «Турбів-Агро» і СВК «Колос» застосову-
вали Екостерн (1,0 л/га) +10 кг/га азотних добрив для об-
робки післяжнивних решток кукурудзи. Ґрунт передиску-
вали з наступною оранкою. Навесні побачили, що рослин-
ні залишки на оброблених полях не заважали роботі грун-
тообробної техніки (культиватори, сівалки), оскільки Екос-
терн ефективно спрацював.

Дію біодеструктора Екостерн вивчали на пожнивних 
рештках кукурудзи у ТОВ «Промінь Поділля» Хмельницької 
обл. Рештки кукурудзи обробляли біодеструктором Екос-
терн (1,0 л/га) з КАСом (10,0 л/га) і окремо лише КАСом 
(100 л/га). Результати обробки решток з Екостерном були 
вже видно через три тижні.

Очевидна дія Екостерну на оброблених пожнивних 
рештках соняшнику в ДП «Запоріжжя-Агро». Результати 
показані на фото.
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врожаю,
ц/гаПопередникКультура, що

вирощувалася КонтрольДослід

ПОСП «Дружелюбівське», 
с. Дружелюбівка, 
Вінницька обл.

Кукурудза
Ячмінь 

ярий, сорт
Командор

осінь 18 21 +3

Вінницька філія
ДП «Центр сертифікації 
та експертизи насіння 
і садивного матеріалу»,
с. Велика Бушинка

Кукурудза
Ячмінь 

ярий, сорт
Себастьян

весна 40 42 +2

ТОВ «ЧІМК» с. Халявин, 
Чернігівська обл. Кукурудза Кукурудза 

гібрид Аякс осінь 62 65 +3

ПрАТ «Зернопродукт
МХП» Калинівська філія,
Вінницька обл.

Соняшник Озима
пшениця осінь 69,93 85,69 +18,76

ПрАТ «АгроРегіон» 
Чернігівська обл.,
с. Лихолітки

Кукурудза Ярий овес осінь 48,0 51,0 +3,0

Покращуємо родючість  
ґрунту унікальними  

мікробіологічними добривами
Не спалюйте післяжнивні рештки! Повертайте їх у ґрунт в якості добрива, 

застосовуючи деструктор Екостерн для прискореного розкладання стерні, соломи, 
післяжнивних решток кукурудзи та соняшнику.

Лише на повноцінному ґрунті, з достатнім вмістом гумусу, азоту, фосфору, калію та 
інших елементів живлення рослин можна отримати високий якісний урожай.



27(0512) 721-720Всеукраинская Аграрная Справка реклама

Виробник:  ПП «БТУ-Центр»  тел./факс:  (04343) 6-02-94
Консультації агронома:  тел.: (04343) 6-40-15,  (096) 910-91-95
Відділ реалізації:  (044) 594-38-83,  (096) 155-89-89, (066) 155-98-89
(067) 232-02-74      www.btu-center.com,  e-mail: info@btu-center.com  

Таким чином, позитивний 
вплив біодеструктора на ефек-
тивне розкладання рослинних 
залишків очевидний. Висо-
ка концентрація агрономічно-
цінних мікроорганізмів-дест-
рук торів та антагоністів-пато-
генів, що входять до складу 
біопрепарату, забезпечує при-
скорений розвиток цього цін-
ного процесу, пригнічує роз-
виток фітопатогенних грибів, 
сприяє активізації ростових 
процесів, покращує фітосані-
тарний стан грунту та віднов-
лює його родючість.

Олександр РОСТОЦЬКИЙ,
агроном-консультант   До обробітку ґрунту           Після обробітку ґрунту


