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Свого часу видатний агробіолог Василь Докучаєв, 
який вивчав ґрунти, рослинність і геологічні умови 
Полтавщини, якось зауважив, що для гарних вро-
жаїв «чорноземи треба розкуркулювати». Iнакше 
кажучи, без достатнього зволоження, розпушування 
та внесення добрив чорнозем своїх багатств для 
врожаю так просто не віддасть. 
Так, наприклад, для своїх надвисоких врожаїв ті 

ж голландці вносять на гектар понад 800 кг діючої 
речовини міндобрив. Проте у нас якось не згадують, 
що в цій країні, крім мінеральних, до ґрунту вно-
сять ще й 75 тонн (!) на гектар добрив органічних. 
При цьому покращується структура і вологоємність 

ґрунту, до нього повертається органічна речовина, 
як джерело живлення для ґрунтової мікрофлори, 
та й, найголовніше, вноситься сама мікрофлора.

 «ҐРУНТ БЕЗ МІКРООРГАНІЗМІВ – ЦЕ МРЕЦЬ»,

– говорив відомий ґрунтознавець Олексій Роде. Ви-
значаючи склад гумусу, фізико-хімічні показники, 
наявність у ньому доступних азоту, фосфору та 
калію, ми залишаємо без уваги дію найбільш по-
тужної сили ґрунту – живої речовини, біоти. Саме 
біологічною активністю визначається, «живий» той 
чи інший ґрунт чи «мертвий».
Достеменно відомо, що основою для відтворення 

ґрунтової родючості є застосування землеробського 
закону повернення у ґрунт поживних елементів, 
витрачених на формування врожаю. 
Господарювання в Україні ведеться, на жаль, з 

ігноруванням цього закону. Відбувається диспро-
порція між кількістю синтезованої рослинної маси 

ПРО ЧОРНОЗЕМИ І РОДЮЧІСТЬ
ПРИЄМНІ МІФИ ТА РЕАЛЬНІ ФАКТИ
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Ми звикли пишатись, що українські чорноземи - найкращі у світі. Про їхню родючість 
колись говорили: «Земля така добра, що посадиш голоблю, то виросте тарантас». 
Чому ж тоді на такій родючій землі живуть переважно не найзаможніші у світі люди? 
Чому рекордні врожаї у світі отримують не на наших чорноземах, а на голландських 
і данських польдерах, на прибережних полях у дельтах Гангу і Янцзи?.. Навіть у 
схожій за кліматом Франції врожайність основних культур удвічі вища, ніж в Україні. 
Тож не все так просто з чорноземами...

О. В. Нагорна, мікробіолог, заступник директора з наукових питань
 компанії «БТУ-Центр», лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Вплив біодеструктора Екостерн на грибну мікрофлору 
ґрунту в порівнянні з деструктором конкурента. ПП «Вектор» 
(с. Піщана, Білоцерківський р-н, Київська обл.

Родове співвідношення патогенної мікрофлори ґрунту 
у представлених зразках

Дата внесення препаратів: 20.09.2014 р.
Дата відбору проб: 19.11.2014 р.
Метод грунтових розведень Ваксмана
ННЦ «Інститут землеробства НААН»

№ 
зразка 
грунту

Всього, 
тис/г 

ґрунту

у т. ч., %
Гриби-
антаго-
ністи, 

%

Токсино-
утворю-
вальні
види 

грибів,%

Патогенні 
види Сапро фіти

тис/г 
ґрунту % тис/г 

ґрунту %

Екостерн 96,6 17,0 17,6 79,6 82,4 17,6 41,2

Конкурент 142,0 90,9 64,0 51,4 36,0 16,0 80,0

№ зразка

Всього
патогенних гри-

бів

у тому числі із родів, %

A
lt

er
n

ar
ia

G
lio

cl
ad

iu
m

P
en

ic
ill

iu
m

R
h

iz
o

p
u

s

тис/г 
ґрунту %

Екостерн 17,0 17,6 0 0 11,7 5,9

Конкурент 90,9 64,0 24,0 12,0 20,0 8,0
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та біомаси, яка повертається 
у ґрунт.
Так, при  загальному вро-

жаї біомаси озимих зернових 
120– 160 ц/ га з урожаєм відчу-
жується 65%, у посівах ярих при 
біомасі 80–120 ц/га повертається 
у ґрунт до 30–35%, при врожаї 
багаторічних трав 35–65 ц/га від-
чужується 30–40% біомаси рослин.
Подолання бездефіцитного ба-

лансу поживних речовин у ґрунті 
забезпечується в останнє деся-
тиріччя приблизно на 10% від 
потреби.

За відсутності надходження 
органічної речовини, ігнорування 
сівозмін, зведення до мініму-
му площ вирощування бобових 
культур, спалювання соломи в 
ґрунтах активізуються процеси 
дегуміфікації. Внаслідок цього 
ґрунт деградує, зменшується 
частка органічної складової в 
його гумусному шарі. За минуле 
століття вміст гумусу в ґрунтах 
скоротився від 30 до 50 відсотків. 
Як результат, вміст гумусу в 

чорноземах опустився до нижніх 
меж, біомаса – з 30 до 2 тонн на 

гектар. Зате істотно підвищився 
вміст токсичних речовин, патоген-
них мікроорганізмів і шкідників. 
У півтора-два рази зменшилося 
використання рослинами еле-
ментів живлення із внесених 
мінеральних добрив.
Основою для простого від-

творення ґрунтової родючості 
є запровадження біологічної 
системи землеробства. Iснують 
щонайменше два шляхи від-
творення родючості: дати землі 
відпочити й самоочиститися або 
ж направлено вносити з мікро-
організмами біологічні препа-
рати, які не лише відтворюють 
родючість ґрунту, а й сприяють 
вирощуванню екологічно чистих 
і високих врожаїв.

ПОВЕРНУТИ ЗЕМЛІ ОРГАНІКУ
Як у сучасних умовах забез-

печити культурні рослини по-
живними речовинами і знизити 
темпи деградації ґрунтів?
Тривалий час в Україні земле-

робство розвивалося інтенсивним 
шляхом із застосуванням ви-
соких доз мінеральних добрив, 
засобів хімічного захисту рос-
лин, використанням інтенсивних 
«комерційних» сівозмін, насиче-
них зерновими та технічними 
культурами. 
Поступово дедалі очевиднішими 

ставали факти негативного впливу 
на родючість ґрунту такої системи 
землеробства. На сьогодні чимало 
землеробів найбільше стурбовані 
проблемою забезпечення рослин 
макро- і мікроелементами та за-
собами їх захисту.

I найголовніше – ґрунту не виста-
чає органіки. За умов скорочення 
громадського тваринництва і, від-
повідно, кількості гною проблема 
здається нерозв’язною. 
ТА ДЕ Ж ЇЇ УЗЯТИ, ТУ ОРГАНIКУ? 
А вона, у буквальному сенсі, під 

ногами. Саме ці виробничі «від-
ходи» – солому, рослинні рештки 
слід повернути у ґрунт як поживу 
для мікробної та іншої живності 
й відновлення родючості.
Втім, просто заорати рослин-

ні рештки у ґрунт недостатньо. 
Потрібно, щоб вони швидко й 
ефективно у природному горщи-
ку «переварилися». Розкладання 
пожнивних решток виконують 
мікроби-біодеструктори. 

Прослідковуються пророслі спори 
гриба Ustilago zeae Beckm.

Хламідоспори пухирчастої сажки 
повністю зруйновані під дією Екостерну

Вплив біопрепарату Екостерн на спороношення гриба Ustilago zeae Beckm – 
збудника пухирчастої сажки кукурудзи. Метод роздавленої краплі

(фото на 20-й день)

Весняне внесення біопрепарату Екостерн, Вінницька обл.

Контроль
(без обробки)

Дослід
(після обробки біодеструктором Екостерн)
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Дослід
1,5 л/га Екостерн + 200 кг/га карбамід

Дата внесення 30.04.2014
Дата обстеження 25.05.2014

Контроль + 
карбамід 250 кг/га

Дата внесення 30.04.2014
Дата обстеження 25.05.2014
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РЯТІВНИКИ ҐРУНТУ – МІКРОБИ-ДЕСТРУКТОРИ
Біодеструктори стерні – це препарати біологічного 

походження; найчастіше вони містять ферменти й 
аеробні мікроорганізми, які активно розкладають 
органіку на прості сполуки. Надалі вони під дією 
вже анаеробних мікроорганізмів і мінеральних 
речовин перетворюються на гумус. I ґрунт досить 
швидко, невдовзі після збору врожаю, отримує 
додаткові поживні речовини в доступній для на-
ступної культури формі.
Потрібно чітко розуміти, що процес розкладання 

пожнивних решток залежить саме від мікроорганіз-
мів. Тому потрібно прагнути до того, щоб зробити 
ґрунт «живим».
Максимально ефективне використання пожнив-

них решток, їх гуміфікація – наш реальний шлях 
до збереження ґрунтової родючості або хоча б 
зниження темпів його деградації.
Численними дослідженнями доведено, що за-

вдяки систематичному використанню біодеструк-
торів стерні за рахунок бактерій, які входять до їх 
складу, в ґрунті зменшується кількість патогенної 
мікрофлори, підвищується ферментативна актив-
ність, поживна цінність, покращуються фізичні 
властивості ґрунту.

Тут потрібно розуміти, що під дією біодеструктора 
стерні пожнивні рештки не розкладуться повністю 
за 1–2 місяці, однак цей процес буде проходити 
набагато швидше, а внесені мікроорганізми та біо-
логічно активні речовини, які продукуються ними, 
не зникнуть, а лише примножаться. 
Надалі всі процеси у ґрунті, в яких беруть участь 

мікроорганізми, будуть проходити швидше, що 
позначатиметься й на рослинах.
В результаті одночасно з підвищенням родючості 

ґрунту відбувається його оздоровлення. 

А ЩО ПРОПОНУЄ РИНОК?
Щороку ринок України пропонує дедалі більше 

деструкторів стерні, й землеробам, які планують 
їх використання, стає все важче зробити вибір. 
Серед представлених на ринку деструкторів по-

жнивних решток великим попитом користуються 
препарати виробництва компанії «БТУ-Центр» 
(Україна).
Завдяки спрямованій селекції та вдосконаленій 

технології виробництва сучасних препаратів-де-
структорів корисні мікроорганізми, що входять до 
складу препаратів компанії «БТУ-Центр» (Україна), 
мають посилену активність, вищу швидкість роз-
множення, кращу стійкість до коливань температур, 
опромінення тощо.
Широке впровадження в агротехнології біоде-

струкції рослинних решток – це реальний шлях 
до відродження високої родючості знаменитих 
українських чорноземів. 

Дослід Контроль 

Оцінка ефективності розкладання решток озимої пшениці 
після застосування препарату Екостерн в ТОВ «Баришівська 
зернова компанія», Чернігівська обл.,2014 рік

Посіви кукурудзи після весняного внесення біопрепарату 
Екостерн, Вінницька обл.

СТОВ «Батьківщина», Полтавська обл., 2014 рік

Лабораторні дослідження проб грунту з ДП «УМАНЬ АГРО», 
індикатор родючості

Дослід № 1  – 123 га
Контроль № 1 – 15 га

Дослід № 2 – 297 га
Контроль № 2 – 15 га

Внесення препаратів: жовтень 2013 р.
Відбір проб: березень 2014 р.
Загальна площа: 1500 га
Метод обростання грудочок за Виноградським на агаризованому 
середовищі Ешбі. ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Гібрид кукурудзи: Ярівець 243
Площа досліду: 20 га
Попередник: кукурудза

Варіанти до-
слідів Екостерн, л/га КАС л/га

Контроль Технологія виробника

Дослід 1,0 50

Варіанти дослі-
дів

Урожайність, 
ц/га

Приріст урожаю, 
ц/га

Контроль 55,6 -

Дослід 64,7 +9,1
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Зараження посівів
пухирчастою 

сажкою
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