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Висвітлено ефективний спосіб деструкції післяжнивних решток із використанням біопрепа-

рату для реалізації продуктивного потенціалу сої у рисовій сівозміні. Дослідження проводилися в 

Інституті рису НААН впродовж 2016–2018 рр. Обробку післяжнивних решток рису здійснювали 

восени біодеструктором Біокомплекс-БТУ «Екостерн» (1 л/га) у поєднанні із концентрованим амід-

ним водорозчинним добривом карбамід (30 кг/га). Контролем був варіант із внесенням карбаміду 

восени (30 кг/га).   

Застосування біодеструктора Біокомплекс-БТУ «Екостерн» (1 л/га) у поєднанні із карбамі-

дом зумовлювало збільшення загальної кількості патогенних і сапротрофних грибів у ґрунті з 65,5 до 

80,5 тис./г ґрунту, або на 22,9 %. При цьому вміст патогенної мікрофлори у досліджуваному варіа-

нті був менший, порівняно із контролем (застосування карбаміду – 30 кг/га) на 21,8 %, а кількість 

сапротрофів збільшилася у 3,3 раза. Чисельність грибів-антагоністів за сумісного використання 

біодеструктора стерні «Екостерн» і карбаміду  підвищилася у 2 рази,  тимчасом як зменшення кіль-

кості токсиноутворювальних грибів  становило 9,4 %. Урожайність сої за сумісного внесення біоде-

структора стерні «Екостерн» і карбаміду зростала на 0,6 т/га, або на 17,9 % порівняно із контро-

лем (карбамід – 30 кг/га). До того ж у цьому варіанті вміст післяжнивних решток рису в ґрунті на 

час сівби сої був меншим на 1,25 г/кг ґрунту, або на 20,3 %  порівняно з контролем, що створювало 

сприятливі умови для проростання насіння. Приріст урожаю відмічено за рахунок більшої густоти 

стояння рослин і кількості бобів на рослині. Перед збиранням урожаю густота стояння рослин сої 

завдяки високій польовій схожості насіння у досліджуваному варіанті становила 45 шт./м
2
, що бі-

льше за контроль (41 шт./м
2
) на 9,7 %. Кількість бобів при цьому становила 24 та 28 шт./рослину, 

що більше за контроль на 16,7 %, а маса 1000 зерен – 156,2 та 157,5 г,  порівняно з  контролем біль-

ше на 0,8 %. 

Ключові слова: післяжнивні рештки, мікроорганізми, добрива, ґрунт, рис, соя, урожай зерна, 

маса 1000 зерен.  

 

Екологічно безпечним фактором під-

вищення родючості, поліпшення агрофізич-

них властивостей ґрунтів, джерелом органіч-

ної речовини є подрібнені і загорнуті у ґрунт 

післяжнивні рештки сільськогосподарських 

культур. Їх розкладення супроводжується 

збільшенням чисельності та активності  мік-

рофлори. Мікроорганізми в значній кількості 

накопичують азот – один з основних елемен-

тів живлення рослин, що доводить необхід-

ність використання рослинних  решток  як  

органічного добрива  та залучення  їх  у  біо-

логічний  кругообіг  речовин [1–4]. 

Сучасні агротехнології передбачають 

широке використання засобів хімізації, що 

негативно впливає на діяльність корисної 

мікрофлори та уповільнює процеси розкла-

дення рослинних решток [5]. При цьому у 

ґрунті накопичуються лігнін і феноли, галь-

мується ріст і розвиток культурних рослин, 

уповільнюються процеси мінералізації орга-

нічної речовини та загалом погіршується 

родючість ґрунту [6]. Фітопатогенні гриби і 

бактерії, які  містяться на рослинних решт-

ках, можуть завдавати шкоди рослинам сіль-

ськогосподарських  культур,  як  результат –  
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суттєво знижується їх продуктивність [7]. 

Запобігти  негативним  наслідкам уможлив-

лює використання біодеструкторів стерні, які 

прискорюють розкладення рослинних реш-

ток, трансформують їх в органічну речовину, 

покращують родючість ґрунту та забезпечу-

ють сталі прирости врожаю вирощуваних 

культур [8]. У природних умовах перетво-

рення рослинних решток в доступні для рос-

лин форми елементів живлення триває декі-

лька років. Дослідженнями встановлено, що 

приблизно за 6 місяців розкладається лише 

20–25 % соломи пшениці, а за 18 – близько 

50 % [9]. 

Позитивний вплив біодеструктора 

стерні «Філазоніт МЦ» на мікробіологічну 

активність темно-сірого опідзоленого ґрунту  

встановлено за вирощування ранніх сортів 

картоплі столової. На ділянках з викорис-

танням біодеструктора стерні інтенсивність 

розкладення целюлози перевищувала 50 %. 

Найвищу врожайність бульб досліджувані 

сорти картоплі сформували за норми вико-

ристання біодеструктора 10 л/га на фоні вне-

сення мінерального добрива N120P100K160 

[10]. У цьому ж варіанті досліду було визна-

чено максимальний вміст у ґрунті мінераль-

ного азоту, рухомого фосфору та обмінного 

калію [11], а в бульбах картоплі – сполук 

калію [12]. 

Ефективність біодеструкторів «Вер-

мистим-Д», «П-3» та їх сумішей досліджува-

ли на чорноземі типовому АФ «Колос» 

Сквирського району Київської області. Після 

збирання пшениці озимої солому подрібню-

вали, обприскували біодеструкторами та за-

робляли у ґрунт на глибину 8–12 см. За ре-

зультатами дослідження встановлено, що 

застосування суміші біодеструкторів Верми-

стиму-Д і П-3 у співвідношенні 5 : 1  зумо-

вило найвищі показники біологічної актив-

ності ґрунту (129,5 ± 3,5 моль СО2) і потен-

ційної активності нітрифікації (9,6 ± 1,1 мкг 

азоту/100 г ґрунту), максимальну чисель-

ність амоніфікаторів – бактерій, що засвою-

ють мінеральний азот, та азотфіксаторів у 

прикореневій системі рослин (16,67; 128 і 

187,3 млн/г ґрунту). Порівняння окремої дії 

досліджуваних біодеструкторів показало, що 

деякою перевагою відзначався препарат П-3. 

Біодеструктури та їх композиції позитивно 

впливали на агрохімічні властивості чорно-

зему типового, зокрема на вміст у ньому 

сполук легкогідролізованого азоту, рухомих 

форм фосфору та калію [13].  

Поліпшення мікробіологічних та аг-

рохімічних показників ґрунту за викорис-

тання «Біодеструктора стерні» після збиран-

ня ячменю ярого встановлено і на чорноземі 

південному дослідного поля Миколаївського 

національного аграрного університету. Об-

робка стерні біодеструктором сприяла збіль-

шенню загальної кількості бактерій, целюло-

зоруйнівних та азотфіксуючих мікроорганіз-

мів. Крім цього, відмічали нейтралізацію 

реакції ґрунтового розчину. За рахунок за-

стосування «Біодеструктора стерні» підви-

щувався вміст у ґрунті нітратів, рухомого 

фосфору та обмінного калію, що сприяло 

оптимізації фону живлення пшениці озимої 

сорту Кольчуга та збільшенню врожайності 

зерна у середньому за 5 років дослідження 

на 0,45 т/га за вирощування після ячменю 

ярого та на 0,67 т/га – після гороху [14]. 

Активізацію розкладення рослинних 

решток пшениці озимої під дією «Біодестру-

ктора стерні» (2,5 л/га) у композиції з аміач-

ною селітрою (20 кг/га) встановлено в дослі-

дженнях, проведених на дерново-кар-

бонатному ґрунті (Мале Полісся) за вирощу-

вання льону олійного сорту Надійний. У ва-

ріанті досліду з використанням біодеструк-

тора була більша густоту стояння рослин та 

краща збереженість стеблостою впродовж 

вегетації. Рослини льону олійного за викори-

стання біодеструктора відзначалися краще 

розвиненою кореневою системою, більшою 

висотою і темно-зеленим забарвленням. Оп-

тимальний розвиток рослин зумовив форму-

вання і вищої продуктивності. Так, урожай-

ність насіння льону олійного за використан-

ня біодеструктора на 0,13 т/га перевищила 

варіант удобрення грунту аміачною селітрою 

та на 0,21 т/га – контрольний варіант дослі-

ду. Максимальну масу 1000 насінин також 

сформовано рослинами льону олійного на 

ділянці досліду з використанням біодеструк-

тора [15]. 

Застосування в агротехнологіях біо-

деструкторів для ефективного розкладення 

рослинних решток сільськогосподарських 

культур впливає на чисельність і видовий 

склад ґрунтових грибів, особливо їх пато-

генних  видів  і, як наслідок – на  продуктив- 



 

376               Зернові культури. Том 5. № 2. 2021. С. 374–382               https://doi.org/10.31867/2523-4544/0198 

ність рослин. Зміну чисельності патогенних 

грибів у ґрунті за дії деструкторів післяжни-

вних решток на сьогодні мало досліджено 

[16], що і визначило актуальність нашого 

експерименту. 

Отже, дослідження біологічної актив-

ності ґрунтів є актуальним завданням на су-

часному етапі розвитку землеробської галузі. 
Розуміння мікробіологічних процесів  умож-

ливить виявити закономірності трансформа-

ції органічної речовини, наслідки антропо-

генного впливу на ґрунти та шляхи їх усу-

нення. Застосування біологічних препаратів 

за рахунок ефективної дії мікроорганізмів, 

ферментів і біологічно-активних речовин 

прискорює процеси перетворення органічних 

речовин на доступні для рослин елементи 

живлення, запобігає розвитку і поширенню 

хвороб, покращує мікробіологічні та агрохі-

мічні властивості ґрунтів. Оптимізація кис-

лотно-лужного балансу та поживного сере-

довища для рослин, у свою чергу, дає мож-

ливість підвищити продуктивний потенціал 

сільськогосподарських культур і досягти ви-

сокого економічного ефекту.  

Мета дослідження – розробка ефек-

тивного способу деструкції післяжнивних 

решток із використанням біопрепаратів для 

реалізації продуктивного потенціалу сої 

(Glicine max (L)  у рисовій сівозміні.  

Матеріали і методи дослідження. 
Експериментальну частину роботи викону-

вали на дослідних полях Інституту рису 

НААН України Скадовського району 

Херсонської області впродовж 2016–2018 рр. 

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки пред-

ставлено лучно-каштановими залишково-

солонцюватими середньосуглинковими ґру-

нтами. Сума увібраних основ (Са
2+ 

+ Мg
2+

) 

становить 15,38 мг-екв/100 г, увібраного Nа 

– 0,75 мг-екв/100 г, рН водної витяжки 7,2; 

тип засолення – хлоридно-сульфатний; вміст 

гумусу в орному шарі 2,1 % (за Тюріним), 

азоту 7,14–12,5 мг/100 г ґрунту, обмінного 

фосфору та калію за Мачигіним 3,28–4,32 та 

27,3–37,4 мг/100 г ґрунту відповідно. Щіль-

ність складення ґрунту в орному шарі – 

1,40 г/см
3
.  

У досліді обробку післяжнивних реш-

ток рису проводили восени біодеструктором 

Біокомплекс-БТУ «Екостерн» (1 л/га) у по-

єднанні із концентрованим амідним водороз-

чинним добривом карбамід (30 кг/га). Конт-

ролем був варіант із внесенням карбаміду 

восени (30 кг/га). «Екостерн» – концентро-

ваний препарат, до складу якого входять 

гриби та бактерії, що прискорюють розкла-

дання рослинних решток, антагоністи пато-

генних мікроорганізмів, живі клітини бакте-

рій Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter, 

Enterococcus та гриби Trichoderma lignorum, 

Trichoderma viride, загальне число життєзда-

тних клітин 2,5 Ч 10
9
 КУО/см

3
. Біодеструк-

тор використовують після збирання врожаю 

сільськогосподарських культур не тільки з 

метою прискорення розкладання післяжнив-

них решток, а й пригнічення розвитку фіто-

патогенів, нейтралізації фітотоксинів, по-

ліпшення біологічної активності ґрунту та 

його фізичних і агрохімічних властивостей. 

Розміщення досліду триярусне. Роз-

ташування варіантів систематичне, повтор-

ність 4-разова. Розмір посівної ділянки 30 м
2
, 

облікової – 24 м
2
. Висівали сорт сої україн-

ської селекції Оксана, норма висіву 600 тис. 

схожого насіння/га. Сорт належить до серед-

ньоранньої групи стиглості, має зерновий 

напрям використання. Маса 1000 зерен ста-

новить 138,9 г, вміст білка – 37,6 %, олій-

ність – 21,4 %, потенційна урожайність – 

2,5–3,0 т/га. Характеризується високою стій-

кістю до основних хвороб культури. Сівбу 

сої проводили широкорядним способом (ши-

рина міжрядь 38 см) у другій декаді квітня 

сівалкою Amazone Premiera 4500. Зрошували 

посіви сої методом затоплення у фазі квіту-

вання нормою 1000 м
3
/га. 

Дослід проводили із застосуванням 

польового, лабораторного, математично-

статистичного методів  відповідно до загаль-

новизнаних в Україні методик та методич-

них рекомендацій [17–18]. Виділення грибів 

із зразків ґрунту в чисті культури та визна-

чення видового складу здійснювали у відділі 

захисту рослин від шкідників і хвороб ННЦ 

“Інститут землеробства НААН”. Облік уро-

жайності сої проведено методом суцільного 

обмолоту облікових ділянок (пряме комбай-

нування малогабаритним комбайном “Yan-

mar”).  

Результати дослідження. Дослід-

женням ефективності дії концентрованого 

амідного водорозчинного добрива карбамід 

(30 кг/га)  на розкладення післяжнивних ре-
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шток рису та його поєднання із біодеструк-

тором Біокомплекс-БТУ «Екостерн» (1 л/га) 

встановлено загальну  кількість  патогенних і 

сапротрофних грибів у ґрунті в межах від 

65,5 до 80,5 тис./г ґрунту (табл. 1). Максима-

льна чисельність патогенних видів  встанов-

лена у контрольному варіанті (карбамід 30 

кг/га) – 54,0 тис./г ґрунту. Застосування біо-

деструктора стерні Біокомплекс-БТУ «Екос-

терн» (1 л/га) у поєднанні з водорозчинним 

добривом карбамід (30 кг/га) зумовлювало 

зменшення кількості патогенних видів до 

42,2 тис./г ґрунту, або на 21,8 %. Вміст сап-

ротрофної мікрофлори в цьому варіанті був 

вищим порівняно з контрольним варіантом в 

3,3 раза.  

 
Таблиця 1. Кількість грибів у зразках ґрунту з післяжнивними рештками рису,  

(середнє за 2016–2018 рр.) 
 

Варіанти  

досліду 

Всьо-

го,  

тис./г 

ґрун-

ту 

У тому числі. 
Гриби- 

антагоністи 

Токсиноут-

ворювальні 

види грибів 
патогенні 

види 

сапротрофні 

види 

тис./г 

ґрунту 
% 

тис./г 

ґрунту 
% 

тис./г 

ґрунту 
% 

тис./г 

ґрунту 
% 

Контроль (карбамід – 30 кг/га) 65,5 54,0 82,4 11,5 17,6 19,3 29,4 55,0 
84,

0 

Обробка стерні рису біодеструк-

тором «Екостерн» (1,0 л/га) + 

+ карбамід (30 кг/га) 

80,5 42,2 52,4 38,3 47,6 38,6 48,0 49,8 
61,

9 

 

У нашому досліді мінімальну чисель-

ність грибів-антагоністів – 19,3 тис./г ґрунту 

і максимальну токсиноутворювальних видів 

– 55,0 тис./г ґрунту, визначено у контролі за 

внесення карбаміду (30 кг/га). Обробка піс-

ляжнивних решток біопрепаратом «Екос-

терн» (1 л/га) у поєднанні із карбамідом (30 

кг/га) сприяла збільшенню кількості грибів-

антагоністів у ґрунті (із 19,3 до 38,6 тис./г 

ґрунту) та зменшенню токсиноутворюваль-

них грибів (від 55,0 до 49,8 тис./г ґрунту).  

За результатами проведеного міколо-

гічного аналізу зразків ґрунту з післяжнив-

ними рештками рису було виділено 38 ізоля-

тів. Серед них визначено 6 видів грибів, які 

належали до 4 родів – Penicillium (Penicillium 

viridicatum Westling, P. Raciborskii Zaleski, P. 

Funiculosum Thom), Rhizopus (Rhizopus 

stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuill.), Fusarium 

(Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et 

Hans), Gliocladium (Gliocladium rozeum 

Bainier).  

Серед сапротрофних грибів були ви-

явлені види із роду Penicillium (Penicillium 

raciborskii Zaleski, P. Funiculosum Thom). 

Патогенні представлено чотирма видами 

грибів: Penicillium viridicatum Westling, 

Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuill., 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. еtHans, 

Gliocladium roseum Bainier. Із токсино-

утворювальних видів спостерігали Penici-

llium viridicatum Westling, Penicillium funi-

culosum Thom, Fusarium oxysporum 

(Schlecht.) Snyd. Еt Hans), Gliocladium rozeum 

Bainier. 

Видовий склад патогенної мікрофло-

ри різнився залежно від досліджуваних варі-

антів. Так, у контролі (карбамід 30 кг/га) бу-

ло виявлено патогенні гриби трьох родів: 

Fusarium – 47,1 %, Penicillium – 11,8 % та 

Gliocladium – 23,5 %. Внесення біодеструктора 

стерні «Екостерн» (1 л/га) + карбамід 

(30 кг/га) сприяло зменшенню кількості гри-

бів із роду Fusarium – із 47,1 до 4,8 %, збі-

льшенню кількості грибів із роду Penicillium 

– із 11,8 до 42,9 % та появі патогенних грибів 

із роду Rhizopus – 4,7 %. Патогенні гриби із 

роду Gliocladium були присутні тільки у кон-

тролі – 23,5 % (табл. 2). 

Таким чином, внесення біодеструкто-

ра стерні «Екостерн» (1 л/га) + карбамід 

(30 кг/га) зумовлювало зменшення кількості 

патогенних грибів з 54,0 до 42,2 тис./г ґрун-

ту, або на 21,8 %, токсиноутворювальних – із 

55,0 до 49,8 тис./г ґрунту, або на 9,4 %, збі-

льшення чисельності грибів антагоністів із 

19,3 до 38,6 тис./г ґрунту, або в 2 рази.  

Аналізуючи вплив досліджуваних ва-

ріантів на рівень урожайності сої, встановле-

но її підвищення на 0,6 т/га, або  на 17,9 % за 



 

378               Зернові культури. Том 5. № 2. 2021. С. 374–382              https://doi.org/10.31867/2523-4544/0198  

використання біодеструктора стерні «Екос-

терн» (1 л/га) + карбамід (30 кг/га). До того 

ж у цьому варіанті вміст післяжнивних реш-

ток рису в ґрунті на момент сівби сої був 

меншим на 1,25 г/кг ґрунту, або на 20,3 %, 

ніж в контролі, що створювало сприятливі 

умови для проростання насіння (табл. 3).  

Істотний приріст урожаю сої у варіан- 
 

Таблиця 2. Кількість патогенних грибів у зразках ґрунту з післяжнивними рештками рису 

 (середнє за 2016–2018 рр.) 
 

Варіант досліду 

Всього патогенних 

грибів 

У тому числі із родів, % 

Fusa- 

rium 

Penicil-

lium 

Rhizo-

pus 

Gliocla-

dium тис./г ґрунту % 

Контроль (карбамід – 30 кг/га) 54,0 82,4 47,1 11,8 0 23,5 

Обробка стерні рису біодес-

труктором «Екостерн» (1,0 л/га) 

+ карбамід (30 кг/га) 

42,2 52,4 4,8 42,9 4,7 0 

 

Таблиця 3. Урожайність сої та залишкова кількість післяжнивних решток рису в ґрунті  

(середнє за 2016–2018 рр.), т/га 
 

Варіант досліду 

Вміст післяжнивних 

решток рису,  

г/кг ґрунту 

Урожай-

ність,  

т/га 

Приріст 

до контролю 

т/га 

Контроль (карбамід – 30 кг/га) 6,16 3,29 - 

Обробка стерні рису біодеструктором 

«Екостерн» (1,0 л/га) + карбамід (30 кг/га) 
4,91 3,88 0,59 

     НІР05, т/гa                1,62      0,34 - 

 

ті із сумісним застосуванням біодеструктора 

стерні «Екостерн» і карбаміду можна пояс-

нити кращими умовами для проростання 

насіння через меншу кількість  післяжнивних 

решток, позитивним впливом на схожість і 

енергію проростання насіння присутніх у 

препараті фітогормонів, зменшенням чисе-

льності патогенних мікроорганізмів і відпо-

відно збільшенням кількості корисної для 

рослин мікрофлори, зниженням ризику за-

хворювання кореневої системи. Калій-, фос-

формобізуючі та азотфіксуючі мікроорганіз-

ми, біологічно активні речовини, що входять 

до складу біодеструктора Біокомплекс-БТУ 

«Екостерн», підвищували загальну біологіч-

ну активність, покращували фізико-хімічні 

властивості ґрунту, створювали оптимальні 

умови для росту і розвитку рослин сої, по-

ліпшували їх живлення. 

Аналізуючи структурні елементи уро-

жаю сої встановлено, що максимальна про-

дуктивність культури сформувалася у варіа-

нті сумісного застосування біодеструктора 

стерні «Екостерн» і карбаміду за рахунок 

більшої густоти стояння рослин та кількості 

бобів на рослині (табл. 4).  
 

Таблиця 4. Елементи структури урожаю сої (середнє за 2016–2018 рр.) 
 

Варіанти  

досліду 

Густота стояння 

рослин перед 

збиранням  

урожаю, шт./м
2 

Кількість 

бобів, 

шт./рослину
 

Маса 

1000 

зерен,  

г 

Кількість 

зерен  

у бобі, 

шт. 

 Контроль (карбамід – 30 кг/га) 41 24 156,2 2,4 

 Обробка стерні рису біодеструктором 

«Екостерн» (1,0 л/га) +  карбамід (30 кг/га) 
45 28 157,5 2,4 

 

Так, перед збиранням урожаю густота 

стояння рослин сої завдяки високій польовій 

схожості насіння у досліджуваному варіанті 

становила 45 шт./м
2
, що більше за контроль 

(41 шт./м
2
) на 9,8 %. Кількість бобів при 

цьому становила 24 та 28 шт./рослину, пере-
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важаючи контроль на 16,7 %, а маса 1000 

зерен – 156,2 та 157,5  г з перевагою віднос-

но контролю на 0,8 %. 

Розрахунком економічної ефективно-

сті технології вирощування сої із застосу-

ванням біодеструктора Біокомплекс-БТУ 

«Екостерн» (1 л/га) у поєднанні із концент-

рованим амідним водорозчинним добривом 

карбамід (30 кг/га) свідчить про високий рі-

вень рентабельності – 254,6 %.  

Висновки 

 Обробка післяжнивних решток рису 

восени біодеструктором Біо-комплекс-БТУ 

«Екостерн» (1 л/га) у поєднанні із концент-

рованим амідним водорозчинним добривом 

карбамід (30 кг/га) зумовлювала збільшення 

загальної кількості патогенних і сапротроф-

них грибів у ґрунті з 65,5 до 80,5 тис./г ґрун-

ту, або на 22,9 %. При цьому вміст патоген-

ної мікрофлори у досліджуваному варіанті 

був меншим порівняно із контролем (засто-

сування карбаміду – 30 кг/га) на 21,8 %, а 

кількість сапротрофів збільшилася у 3,3 раза. 

Чисельність грибів-антагоністів за сумісного 

використання біодеструктора стерні «Екос-

терн» і карбаміду збільшилася у 2 рази, тим-

часом як кількість грибів, що утворюють 

токсини, зменшилася на 9,4 %.   

Мікологічним аналізом зразків ґрунту 

з післяжнивними рештками рису встановле-

но 6 видів грибів, які належали до 4 родів. 

Серед сапротрофних грибів виявлено види із 

роду Penicillium (Penicillium raciborskii 

Zaleski, P. FuniculosumThom). Патогенні гри-

би представлено чотирма видами: Penicillium 

viridicatum Westling, Rhizopus stolonifer 

(Ehrenberg: Fries) Vuill., Fusarium oxysporum 

(Schlecht.) Snyd. еtHans, Gliocladium roseum 

ainier. Із токсиноутворювальних видів  вияв-

лено Penicillium viridicatum Westling, Peni-

cillium funiculosum Thom, Fusarium oxyspo-

rum (Schlecht.) Snyd. Еt Hans), Gliocladium 

rozeum Bainier. Внесення біодеструктора сте-

рні «Екостерн» (1 л/га) + карбамід (30 кг/га)  

призводило до зменшення кількості грибів із 

роду Fusarium – з 47,1 до 4,8 %, збільшення 

чисельності грибів із роду Penicillium – з 11,8 

до 42,9 % та появи патогенних грибів із роду 

Rhizopus – 4,7 %. 

За використання біодеструктора стер-

ні «Екостерн» (1 л/га) + карбамід (30 кг/га) 

встановлено підвищення урожайності сої на 

0,6 т/га, або на 17,9 % за рахунок більшої 

густоти стояння рослин та кількості бобів на 

рослині. Так, перед збиранням урожаю сої 

густота стояння рослин завдяки високій 

польовій схожості насіння у досліджуваному 

варіанті становила 45 шт./м
2
, що більше за 

контроль (41 шт./м
2
) на 9,7 %. Кількість бо-

бів при цьому становила 24 та 28 шт./ росли-

ну, що більше за контроль на 16,7 %, а маса 

1000 зерен – 156,2 та 157,5 г з перевагою  

контрольного варіанта на 0,8 %. 
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 Эффективность действия  биодеструктора 

на разложение пожнивных остатков риса в технологии  выращивания сои. 
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Представлен эффективный способ деструкции пожнивных остатков с использованием био-

препарата для реализации продуктивного потенциала сои в рисовом севообороте. Исследования 

проводились в Институте риса НААН в 2016–2018 гг. на лугово-каштановых остаточно-солон-

цеватых среднесуглинистых почвах. В опыте обработку пожнивных остатков риса осуществляли 

осенью биодеструктором Биокомплекс-БТУ «Екостерн» (1 л/га) в сочетании с концентрированным 

амидным водорастворимым удобрением карбамид (30 кг/га). Контролем был вариант с внесением 

карбамида осенью (30 кг/га).   

При совместном  использовании биодеструктора Биокомплекс-БТУ «Екостерн» (1 л/га)  и 

карбамида наблюдалось увеличение общего количества патогенных и  сапротрофных грибов в почве   

(от 65,5 до 80,5 тыс./г почвы, или на 22,9 %). При этом содержание патогенной микрофлоры в ис-

следуемом варианте было меньше по сравнению с контролем (применение карбамида – 30 кг/га) на 

21,8 %, а количество сапротрофов увеличилось в 3,3 раза. Численность грибов-антагонистов при 

совместном использовании биодеструктора стерни «Екостерн» и карбамида увеличелась в 2 раза, 

тогда как уменьшение количества токсинообразующих грибов составило 9,4 %. Урожайность сои 

при совместном внесении биодеструктора стерни «Екостерн» и карбамида увеличелась на 0,6 т/га, 

или на 17,9 % по сравнению с контролем (карбамид – 30 кг/га). К тому же в этом варианте содер-

жание пожнивных остатков риса в почве на момент сева сои было меньше на 1,25 г/кг почвы, или на 

20,3 % по сравнению с контролем, что создавало благоприятные условия для прорастания семян. 

Прирост урожая отмечено за счет большей густоты стояния растений и количества бобов на 

растении. Перед  уборкой урожая густота стояния растений сои благодаря высокой полевой всхо-

жести семян в исследуемом варианте составила 45 шт./м
2
, что больше контроля (41 шт./м

2
) на 

9,7 %. Количество бобов при этом составило 24 и 28 шт./растение, превосходя контроль на 16,7 %, 

а масса 1000 зерен – 156,2 и 157,5 г с преобладанием относительно контроля на 0,8 %. 

Ключевые слова: пожнивные остатки, микроорганизмы, удобрения, почва, рис, соя, урожай 

зерна, масса 1000 зерен.  
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For the implementation of productive potential of soybeans, it was presented an effective method of 

post-harvest residue destruction with the biologics in rice crop rotation. The research was conducted at the 

Institute of Rice of NAAS during 2016–2018. In autumn, post-harvest rice residues were treated with the 

Biocomplex-BTU Ecostern biodestructor (1l/ha) in combination with carbamide (concentrated amide water-

soluble fertilizer) (30 kg/ha). The variant with the carbamide application (30 kg/ha) in autumn was a control.  

The application of the Biocomplex-BTU Ecostern biodestructor (1 l/ha) in combination with car-

bamide increased the total number of pathogenic and saprotrophic fungi in the soil from 65.5 to 80.5 thou-

sand/g of soil, or 22.9 %. Thus, the pathogenic microflora content in the studied variant was lower than in the 
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control (carbamide application at rate of 30 kg/ha) by 21.8 %, and the number of saprotrophs increased 3.3 

times. When Ecostern biodestructor and carbamide were combined for application, the number of antagonis-

tic fungi doubled, while the number of toxin-forming fungi reduced by 9.4 %. Soybean yield at the combined 

application of Ecostern biodestructor and carbamide increased by 0.6 t/ha, or 17.9 % compared to the control 

(carbamide – 30 kg/ha). In addition, in this variant, the content of post-harvest rice residues in the soil at the 

soybean sowing was lower by 1.25 g/kg of soil, or 20.3 % compared to the control, which created favorable 

conditions for seed germination. It was observed that the yield increased due to the higher plant density and 

the number of beans per plant. Before harvesting, the soybean plant density due to the high field germination 

of seeds in the studied variant was 45 pcs/m
2
, which is 9.7 % more than the control (41 pcs/m

2
). The number 

of beans was 24 and 28 pcs/plant, and exceeded the control by 16.7 %; the thousand grain weight was 156.2 

and 157.5 g which is more than the control by 0.8 %. 

Key words: post-harvest residues, microorganisms, fertilizers, soil, rice, soybeans, grain yield, thou-

sand grains weight. 

 


