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промисловому регіоні   

 

Викладено умови ефективного застосування біодобрив на основі 
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ВСТУП 

 

Сучасне аграрне виробництво спрямоване на екологізацію 

природокористування на основі розширеного відтворення родючості ґрунту 

за умов дотримання безпеки довкілля і вирощеної продукції. Зростаюче 

значення екологізації природокористування в АПК країни і біологізації 

землеробства зумовлює необхідність мінімалізації витрат хіміко-техногенних 

ресурсів, що забезпечує зменшення антропогенного навантаження на 

агроекосистеми. 

В теперішній час відбувається зміна фізико-хімічних властивостей 

грунту, що призводить до руйнування структури, порушення його водно-

повітряного і органічного складу [1-3]. Вирішення проблеми управління 

родючістю грунту значною мірою пов’язано з дотриманням оптимального 

гумусного режиму. Для збереження в грунті бездефіцитного балансу гумусу 

потрібно постійне внесення органічних добрив. В сучасному аграрному 

виробництві використання традиційних органічних добрив має вкрай 

низький рівень, тому практично не забезпечується повернення виносу 

біогенних елементів і компенсація втрат органічного вуглецю, що призводить 

до деградації ґрунтів і агроекосистеми в цілому.  

Гострий дефіцит традиційних органічних добрив можна компенсувати 

залученням поновлюваних джерел в енергетичний баланс аграрної галузі. 

Безперервна потреба у високоякісних органічний добривах може бути 

забезпечена шляхом утилізації біомаси. Переробка біомаси (органічних 

сільськогосподарських відходів) метановим бродінням дає змогу отримувати 

біогаз, що містить близько 70% метану, і знезаражені органічні добрива. 

Дослідження показали, що біодобрива отриманиі при збродженні в 

біогазових установках безподстілкової гнойової біомаси ВРХ за своїми 

фізико-хімічними та токсичними показниками можуть бути використаними у 

біологічному землеробстві [4, 5]. В цьому напрямку вченими України 

досліджуються нові високоефективні, екологічно чисті, біологічно активні 
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добрива універсальної дії, що виробляються методом біологічної ферментації 

з природної органічної сировини, а саме: гній, курячій послід, торф, тирса, 

солома та інші органічні матеріали. За своїми агрохімічними властивостями 

ці добрива є комплексними завдяки вмісту макро-(азот, фосфор, калій) і 

мікро- ( мідь, цинк, бор) елементів живлення рослин. 

Важливим елементом сучасних ресурсозберігаючих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур є застосування нових видів  

біостимуляторів, які підвищують ефективність використання мінеральних 

добрив, покращуючи умови живлення рослин та їх урожайність [6, 7]. 

Використання  цих препаратів дозволяє значно скоротити обсяги внесення 

традиційних мінеральних добрив, що зменшує втрати елементів живлення 

рослин та унеможливлює забруднення навколишнього середовища [8, 9]. 

Раціональне застосування біодобрив і біостимуляторів забезпечує 

одержання екологічно безпечної продукції, накопичення органічної речовини 

грунту, знижує втому грунту, покращує  його структуру, що сприяє 

підвищенню родючості. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОДОБРИВА І 

БІОСТИМУЛЯТОРІВ 

 

Біогумус – шлам, що утворюється в процесі анаеробного 

(безкислородного бродіння) органічних відходів (гній, пташиний послід, 

рослинні рештки). Це сипуча маса, вологістю 40-50%, коричневого кольору, 

не має запаху. Якість біогумусу характеризується наявністю в ньому 

гумусних сполук 15-20%, загального азоту 0,8-1,5%, загального фосфору – 

0,7-3%, загального калію – 0,7-1,5%. Індекс кислотності (pH) 7,0-8,5.  

Біогумус має ряд переваг перед іншими органічними добривами  

- в його складі повністю відсутні важки метали, насінну бур’янів, 

яйця гельмінтів; 

- корисні речовини знаходяться в біогумусі в біодоступній формі; 

- відсутність патогенної мікрофлори, наявність ґрунтових 

антибіотиків, які є складовою біогумусу, сприяють оздоровленню ґрунту, 

захисту рослин від хвороб; 

- не потребує адаптаційного періоду. Гній перед внесенням в ґрунт 

необхідно підготувати (6-12 місяців). При цьому корисні речовини частково 

втрачаються, а інші починають діяти в ґрунті лише на 2-4 рік після внесення. 

Біодобрива завдяки своїй формі ефективно діють відразу після внесення; 

- стійкість до вимивання із грунту поживних речовин. За 

вегетаційний період із грунту вимивається біля 80% органічних добрив, тому 

їх вносять у великій кількості. За цей час біодобрива вимиваються тільки на 

15%; 

- максимально збереження і накопичення азоту. При компостуванні 

органічні відходи втрачають до 50% азоту. В біодобривах, завдяки 

анаеробному бродінню біомаси в біогазовій установці кількість загального 

азоту повністю зберігається, крім того вміст розчинних форм збільшується на 

10-15%; 
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- екологічність біодобрив. Органічні добрива в непереробленному 

вигляді завдають великої шкоди ґрунту, забруднюючи його та ґрунтові води. 

Біогумус – це чисте екологічне добриво, він не викликає мінералізації ґрунту 

на відміну від мінеральних добрив. Також завдяки своїм біологічним 

властивостям засвоюється рослинами практично повністю, при цьому вміст 

нітратів в них не збільшується. 

Проведені аналітичні дослідження кількісного складу біогумусу з 

біогазової установки по переробці свинячого гною, що працює в ТОВ 

«Агроовен» Магдалинівського р-ну Дніпропетровської області свідчать про 

високий вміст органічної речовини  ( 91-94%), а також поживних речовин 

азот загальний - 1,8 -2,0 %, фосфор загальний - 1,5-1,8%, калій загальний - 0,3 

-0,6%.  

Регулятор росту Стимпо - новітній композиційний препарат 

біологічного походження, в основу дії якого покладений синергетичний 

ефект взаємодії продуктів біотехнологічного культивування грибів-

мікроміцетів з кореневої системи женьшеню і продуктів життєдіяльності 

бактерій Streptomyces Avermetilis - аверсектину. До складу препарату 

входить біопрепарат з антипаразитарною дією.До складу Стимпо входять 

ненасичені кислоти С11-С28, вуглеводи (глюкоза, рибоза, галактоза), близько 

15 амінокислот, мікроелементи - іони K, Mn, Mg, Fe, Cu, аналоги 

натуральних фітогормонів типу цитокінін і ауксин, біогенні мікроелементи, 

поліненасичені жирні кислоти, відповідальні за утворення фітонцидів і 

фітоалексинів, а також аверсектин. Стимпо сприяє прискореному діленню 

рослинних клітин, розвитку потужної кореневої системи, збільшенню площі 

листової поверхні і вмісту хлорофілу, знижує фітотоксичну дію пестицидів, 

має антимутагенний ефект, покращує якість вирощеної продукції, підвищує 

врожайність, стійкість рослин до хвороб і несприятливих факторів довкілля 

(переохолодження, перегрівання, браку або надлишку світла і вологи). 
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Регулятор росту Регоплант - біостимулятор рослин із серії 

композиційних препаратів, в основу дії якого  покладено синергетичний 

ефект взаємодії продуктів біотехнологічного культивування грибів-

мікроміцетів з кореневої системи женьшеню і аверсектіна. До складу 

препарату входить біопрепарат з антипаразитарною дією. Збалансована 

композиція біологічно активних сполук - аналогів фітогормонів, 

амінокислот, жирних кислот, олігосахаридів, хітозану і мікроелементів, а 

також біозахистних з'єднань. 

Біостимулятори розроблені підприємством «АГРОБІОТЕХ» 

 

2. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 

 

Біогумус вноситься в грунт в передпосівну культивацію наступними 

способами: 

- рівномірний розподіл по всій поверхні грунту за допомогою 

розкидувача мінеральних добрив, або туковими сівалками з наступною 

неглибокою заробкою ґрунтообробною технікою (культиватори, борони, 

тощо); 

- локально бороздами до сівби, в рядки при сівбі сільгоспкультур 

сівалками. 

Норма внесення біогумусу 500кг/га. 

Позакоренева (листова) обробка біостимуляторами. 

Біостимулятори Регоплант і Стимпо  застосовують у вигляді водного 

розчину в одній суміші з іншими препаратами, який готують в день 

використання. Його доза при внесенні на тонну насіння або на гектар посівів 

досить мала, тому важливо, щоб препарат був рівномірно розчинений у 

робочому розчині. Для цього воду з біостимулятором та іншими препаратами 

ретельно перемішують. 

Посіви обприскують водними розчинами регуляторів росту за 

допомогою штангових обприскувачів або авіатехніки. Найефективнішими 
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для внесення препарату є ранкові години до 10-11 та вечірні години - після 17 

годин. Не рекомендується обприскування посівів при швидкості вітру вище 

4 м/с. 

Обсяги водних розчинів препарату з розрахунку на гектар посівів для 

польових культур передбачені інструкціями до обприскувачів (250-

300 л/га).Норма витрат біостимуляторів- Регоплант  50 мл/га і Стимпо 

20 мл/га. 

Умови зберігання. Препарати зберігають в упаковці виробника в 

сухому, темному приміщенні при температурах до 30 ° С. Термін зберігання - 

3 роки. 

 

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

 

Біостимулятори відповідно до ГОСт 12.1.007-76  належать до 

нетоксичних речовин .Незважаючи на високий рівень екологічної безпеки 

біодобрив і біостимуляторів при їх використанні необхідно дотримуватись 

вимог безпеки, передбачених «Державними санітарними правилами 

застосування пестицидів у народному господарстві» (Київ, 1998. Постанова 

КМУ 1 від 03.08.1998). 

 

4. УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БІОГУМУСУ  І 

БІОСТИМУЛЯТОРІВ В БОГАРНИХ УМОВАХ СТЕПУ 

 

Щоб одержати максимальну ефективність  біогумусу і біостимуляторів 

необхідно створити оптимальні умови для росту і розвитку рослин, отже 

однією з основних вимог для забезпечення стабільної ефективності 

препаратів є дотримання високої культури землеробства. Фосфорні та калійні 

добрива краще внести  з осені під оранку. Рекомендується зниження  дози 

мінеральних добрив до N15P15K15 ,  у зв’язку з підвищенням  коефіцієнта їх 

використання завдяки дії біостимуляторів. 
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Ефективність  внесення біогумусу різного походження  ( біогумус -1 із 

біогазової установки по переробці свинячого гною і біогумус -2- 

гранульований біогумус, що одержано при біотехнологічній переробці осаду 

стічних вод вермикомпостуванням)  у поєднанні з вегетаційною обробкою 

посівів біостимуляторами при вирощуванні ярого ячменю  можна  бачити на 

прикладі результатів польових і науково-виробничих дослідів, проведених на 

чорноземі звичайному малогумусному, важкосуглинковому (рНсол – 6,9; 

вміст гумусу – 4,5 %, N – 0,28-0,31 %, Р2О5 – 0,16 - 0,18 %, К2О – 1,8-2,0 %) в 

польових сівозмінах  Донецької державної сільськогосподарської дослідної 

станціі НААН  і ДП ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН у 2014-2015 р.р.  

Використання біологічних  прийомів вирощування  ярого ячменю 

сприяло доброму розвитку рослин протягом всієї вегетації, що дозволило 

сформувати врожайність, яка значно перевищила контрольний варіант 

(табл.1). 

 

Таблиця 1 - Урожайність зерна  ярого ячменю сорту Аверс 

Варіант 
Урожайність, т/га Прибавка,  

2014 р. 2015 р. Сер. т/га % 

Контроль – без добрив 2,43 2,14 2,29 - - 

N30P30K30 3,13 2,90 3,02 0,73 31,7 

Біогумус-1 2,70 2,35 2,53 0,24 10,3 

Біогумус-2 2,63 2,30 2,47 0,18 7,6 

Біогумус-1 +N15P15K15 3,02 2,64 2,83 0,54 23,6 

Біогумус-2 +N15P15K15 2,88 2,63 2,76 0,47 20,3 

Біогумус-1+Стимпо 2,80 2,40 2,60 0,31 13,5 

Біогумус-2+Стимпо 2,72 2,40 2,56 0,27 11,8 

Біогумус-1+Регоплант 2,86 2,47 2,67 0,38 16,4 

Біогумус-2+Регоплант 2,67 2,44 2,56 0,27 11,8 

Біогумус-1 +N15P15K15+ Стимпо 3,00 2,80 2,90 0,61 26,6 

Біогумус-1 +N15P15K15+ Регоплант 3,10 2,80 2,95 0,66 28,8 

Біогумус-2 +N15P15K15+ Стимпо 2,90 2,77 2,83 0,54 23,6 

Біогумус-2 +N15P15K15+ Регоплант 2,95 2,79 2,87 0,58 25,3 
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На мінеральному фоні живлення  N30P30K30 прибавка порівняно з 

контролем склала 0,73 т/га (31,7%).. Внесення половинної дози мінеральних 

добрив разом з біогумусом-1 і біогумусом-2 дало додатковий врожай 0,54т/га 

(23,65%) і 0,47т/га (20,3%). Застосування обприскування рослин ярого 

ячменю біостимуляторами  на фоні органо-мінеральної системи удобрення 

забезпечило отримання додаткового врожаю в порівнянні з фоном.  

Найбільшою ця прибавка була для біостимулятору регоплант. 

Продуктивність ярого ячменя в цьому варіанті була 2,95 т/га, прибавка  

становила  0,66т/га або 28,8% відносно до контролю.. При цьому врожайність 

зерна ярого ячменю в цьому варіанті відрізнялась не суттєво (0,07т/га або 

2,42%  при НІР = 0,19 т/га)  від урожайності в варіанті, де застосовувалась 

повна норма добрив N30P30K30.  

Експериментальні дані показали, що якісні показники зерна ячменю 

ярого були найкращими за застосування  біостимулятору Стимпо на фоні 

внесення в ґрунт біогумусу-1 з половинною нормою мінеральних добрив 

N15P15K15. В  середньому за два роки цей показник склав 11,9%, що 

перевищило контрольний варіант на 1,0%. 

Збагачена органічна субстанція грунту за рахунок внесення біогумусу 

при достатній кількості вологи сприяла підвищеної біологічної активності 

грунту, показників його  родючості  і безпеки. При внесенні  біогумусу  вміст 

органічної речовини в грунті збільшився на 0,18 – 0,23 % і склав 4,28- 4,33%. 

Одночасно збільшилась кількість поживних речовин відносно контрольного  

варіанту. Вміст гідролізуємого азоту був в межах 148-156 мг/кг ,що  більше 

на 13 -21 мг/кг або на  9,6 – 15,6%,  кількість  рухомого фосфору збільшилась 

на 17 -22мг/кг або на 14,2 – 18,3% і становила 137-142мг/кг. 

Експериментальні результати показали, що застосування   біогумусу  

забезпечило зростання біологічноі активності грунту на  9,6-11,0% відносно 

до контролю, в середньому вона мала значення 45%. 

Таким чином, біодобрива на основі біогумусу за рахунок вмісту в них 

фізіологічно активних речовин  створюють передумови для збільшення 
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продуктивності сільгоспкультур, покращення якості продукції і агрохімічних 

показників грунту. 

 

5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОГУМУСУ   

В КОМПЛЕКСІ З БІОСТИМУЛЯТОРАМИ 

 

Розрахунок економічної ефективності використання  біодобрив і 

біостимуляторів  показав значну роль запропонованих варіантів в підвищенні 

рівня рентабельності виробництва ярого ячменю (табл.2). Економічна 

ефективність застосування досліджених препаратів в технологіях вирощування 

ярого ячменю визначається співвідношенням додаткового результату (в 

натуральних та вартісних показниках) із контрольним варіантом.   

Найбільш економічно доцільним виявився варіант, в якому проводили 

обприскування посівів у фазі кущення біостимулятором Регоплант на фоні 

внесення біогумусу   

Так, обприскування посівів біостимулятором Регоплант на фоні 

біогумусу-1 з половинною нормою мінеральних добрив  забезпечило рівень 

рентабельності  55,1%, це найвищий показник серед інших варіантів, він 

перевищує контрольний варіант  на 12,9%. В цьому ж варіанті була 

найменша собівартість продукції 1289,2 грн/т. Відносно контрольного 

варіанту собівартість зменшилась на  116,9 грн/т, чистий прибуток склав 

2097грн./га і був вищим за контроль на 737грн./га. Близьке значення до 

максимального 53,8% рівень рентабельності  мав в аналогічному варіанті з 

біогумусом – 2, а також в  варіанті з повною нормою мінерального живлення. 

В варіанті, де застосовували тільки мінеральне добриво чистий прибуток 

склав 2110 грн. До використання може бути рекомендован також і 

біостимулятор Стимпо, застосування якого забезпечує  рентабельність 51,8%,  

достатньо високий чистий прибуток 1980 грн./га і кращі показники по вмісту 

білка в зерні.. 
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Таблиця 2 - Економічна  ефективність застосування біогумусу і 

біостимуляторів при вирощуванні ячменю ярого (2014-2015 р.р.) 

Варіант досліду 
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о
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Контроль – без добрив 4580 3220 1406,1 1360 42,2 

N30P30K30 6040 3930 1301,3 2110 53,7 

Біогумус-1 5060 3400 1343,9 1660 48,8 

Біогумус-2 4940 3330 1348,2 1610 48,3 

Біогумус-1 +N15P15K15 5660 3700 1307,4 1960 53,0 

Біогумус-2 +N15P15K15 5520 3630 1315,2 1890 52,1 

Біогумус-1+Стимпо 5200 3520 1353,8 1680 47,7 

Біогумус-2+Стимпо 5120 3450 1347,7 1670 48,4 

Біогумус-1+Регоплант 5340 3503 1312,0 1837 52,4 

Біогумус-2+Регоплант 5120 3430 1339,8 1690 49,3 

Біогумус-1 +N15P15K15+ Стимпо 5800 3820 1317,2 1980 51,8 

Біогумус-1 +N15P15K15+ Регоплант 5900 3803 1289,2 2097 55,1 

Біогумус-2 +N15P15K15+ Стимпо 5660 3750 1325,1 1910 50,9 

Біогумус-2 +N15P15K15+ Регоплант 5740 3733 1300,7 2007 53,8 

 

Таким чином, економічно доцільно застосовувати біогумус з 

половинною нормою мінеральних добрив N15P15K15 з подальшим  

обприскуванням посівів у фазі кущення біостимуляторами Регоплант і 

Стимпо. Переваги цього заходу при близькій економічній ефективності з 

мінеральним живленням  полягає  в скороченні  до 50% застосування 

мінеральних добрив і відповідно в зменшенні антропогенного навантаження 

на агроландшафти. Одночасно зменшується ризик забруднення зерна 

важкими металами,  тобто підвищується безпека продукції. Це має 

соціальний ефект спрямований на покращання якості життя і здоров’я 

людини.  
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