
28 Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65 № 16 - 2014 г.реклама

В осінньо-зимовий період великі 
площі посівів озимих потерпають від 
вимерзання. Для підвищення зимос-
тійкості рослини повинні мати потуж-
ну кореневу систему, зернові – відпо-
відне кущення, ріпак – добре розвине-
ну листкову розетку. Разом з тим рос-
лини не повинні переростати, а бути 
більш стійкими до шкідників та хво-
роб. Основна умова для цього – забез-
печення максимальної концентрації 
в клітинах рослин вуглеводів, білків, 
амінокислот та інших сполук з низь-
кою точкою замерзання. Всього цьо-
го можна досягти, покращивши за-
гальний обмін речовин. Забезпечує та-
кий результат створення мікробно-
рослинного співтовариства, завдя-
ки передпосівній обробці насіння ози-
мих культур і ранній обробці їх сходів 
спеціальними мікробними біопрепара-
тами. Заселяючи рослини, мікроорга-
нізми включають потужний механізм 
постачання їм необхідних елементів 
живлення, стимуляторів розвитку ко-
реневої і листкової систем, засобів за-
хисту від хвороб та шкідників.

Саме тому аграріям був запропоно-
ваний компанією «БТУ-Центр» препа-
рат Біокомплекс-БТУ. Крім нього, се-
ред біопрепаратів для вирощування 
озимих культур, особливе місце займа-
ють також деструктори виробництва 
компанії «БТУ-Центр»: Біодеструктор 
стерні, Екостерн, Органік-баланс, які 
мають відмінності за складом та при-
значенням. Основна мета їх застосу-
вання – перетворення рослинних ре-
шток у елементи живлення рослин, 
пригнічення розвитку патогенної мі-
крофлори, покращення вбирної здат-
ності та структури грунту. Отже, об-
роблені Біодеструкторами рослинні 
рештки та грунт, забезпечують кращі 
умови для схожості насіння, закладан-
ня потужної кореневої системи ози-
мих культур, оптимізації кореневого 
живлення азотом, фосфором, калієм 
та іншими необхідними елементами. 
Безумовно, все це відіграє позитивну 
роль у формуванні необхідних захис-
них факторів та перезимівлі рослин, 
що також позитивно позначається 
на кінцевому результаті з урожайнос-
ті культур, якості продукції, економії 
витрат на мінеральні добрива та за-
соби захисту рослин, одержання очіку-
ваного прибутку.

Добру профілактику від кореневих 
хвороб, пліснявіння стебла, колоса у 
зернових та інших озимих культур за-
безпечує біофунгіцид Фітоцид. Гарним 
помічником за будь-якої обробки рос-
лин є біоприлиплювач Липосам.

Наведемо декілька прикладів за-
стосування біопрепаратів, які засвід-
чують їхню дію.

Ефективність препарату Біокомп-
лекс-БТУ вивчалась у польових умо-

вах при вирощуванні озимої пшени-
ці в ТОВ «АФ Августівка» Біляївського 
району Одеської області (2011 р). Схе-
ма досліду включала обробку насіння і 
обприскування посівів у фазі кущен-
ня. Підтверджено підвищення вро-
жаю та покращення якісних показни-
ків зерна. Так, порівняно з контролем, 
при застосуванні Біокомплексу-БТУ 
вміст білка підвищився на 0,55%, си-
рої клітковини – на 2,3%, скловидність 
– на 11,0%, натури зерна – на 1,7 г/л.

Позитивний вплив препарату 
Біокомплекс-БТУ підтверджено при 
обприскуванні рослин озимого ріпа-
ку в процесі вегетації за інтенсивною 
технологією в ТОВ «Богданівське» Ві-
нницької області. Рослини озимого рі-
паку, оброблені біопрепаратом, кра-
ще розвивались, сильніше гілкувались, 
мали повніші стручки з більшою кіль-
кістю насіння, менше хворіли. Урожай 
в досліді склав 31,2 ц/га, в контролі – 
28 ц/га.

Крім Біокомплексу-БТУ, в техноло-
гіях вирощування озимих культур ви-
вчалась ефективність дії інших біо-
препаратів компанії «БТУ-Центр» для 
захисту від хвороб, обробітку грунту 
та рослинних решток.

Так, у Калинівській, Бершадській 
та Іллінецькій філіях ПрАТ «Зернопро-
дукт МХП» були закладені різні схеми 
дослідів для оцінки ефективності дії бі-
опрепаратів при вирощуванні пшени-
ці озимої різних сортів. Були одержані 
прирости врожаю від 5,57 ц/га (8,37%) 
до 18,76 ц/га (28%) при такій схемі за-
стосування біопрепаратів: осіння об-
робка ґрунту біодеструктором Екос-
терн (1,0 л/га), передпосівна обробка 
насіння Біокомплексом-БТУ (1 л/т) та 
дві обробки вегетуючих рослин біопре-

паратами Біокомплекс-БТУ (0,5 л/га), 
Органік-баланс (0,7 л/га), Фітоцид-р 
(0,25 л/га), Липосам (0,2 л/га). Най-
кращий результат одержали у досліді, 
де, крім обробки насіння та вегетую-
чих рослин, була осіння обробка ґрун-
ту біодеструктором. Підвищення вро-
жайності озимої пшениці сорту Акра-
тос Зреп досягло 24-28%.

Ефективність застосування біоде-
структорів рослинних решток компа-
нії «БТУ-Центр» для осінньої та вес-
няної обробки ґрунту підтверджена 
3-річними дослідженнями Українсько-
го науково-дослідного інституту про-
гнозування та випробування техніки 
і технології для с-г виробництва (Ук-
рНДІПВТ) ім. Л. Погорілого в сумісних 
дослідженнях (проект «Біотехнологія»).

Для компенсації винесення еле-
ментів мінерального живлення в ґрун-
ті вносили Біодеструктор стерні та 
обробляли насіння зернових культур 
Біокомплексом-БТУ на основі ґрун-
тових та ендофітних мікроорганізмів. 
Завдяки цьому отримували позитив-
ний вплив біологізованої системи зем-
леробства на родючість, про що свід-
чили підвищення вмісту і складу ор-
ганічної речовини (рис. 1), покращен-
ня щільності, водного, повітряного і 
теплового режимів грунту, вміст та 
склад мікрофлори ґрунту (рис. 2).

Кількість загальної мікрофлори 
збільшилась в 1,9-3,4 раза, целюло-
зоруйнуючих мікроорганізмів – у 2,5-
5,8 раза (Рис. 2). Інші види корисної 
мікрофлори збільшились відповідно: 
фосфатмобілізуючі – у 4,4-8,6, вільно-
існуючі азотфіксатори – у 3,3-5,9, амо-
ніфікатори – у 2,8-4,8, нітрифікатори 
– у 2,9-4,3, автохтонна мікрофлора – у 
6-7,5 раза.

Біотехнології нового рівня 
у вирощуванні озимих культур

На сьогодні особливо актуальними і найбільш затребуваними є технології вирощування озимих 
культур (пшениці, ячменю, ріпаку) із застосуванням біопрепаратів. Саме це дає можливість найкраще 

підготувати рослини до перезимівлі та розкрити сортовий потенціал кожної сільськогосподарської 
культури з метою отримання кращої продуктивності, якості та економічних показників

Рис.1. Динаміка вмісту органічної речовини
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Отримані результати спільних досліджень у проекті «Бі-
отехнологія» підтверджують позитивний вплив застосуван-
ня біодеструктора на покращення родючості грунту та під-
вищення врожайності зерна озимої пшениці. Проте важли-
вим сьогодні для аграріїв, в умовах постійного зростання 
цін на засоби захисту рослин, є те, що впровадження біо-
технологій сприяє економії витрат на мінеральні добрива 
на 24%, пестициди – на 35%, порівняно з класичною тех-
нологією (табл. 1).

Отже, застосування біопрепаратів в технологіях виро-
щування озимих культур сьогодні є дійсно виробничою не-
обхідністю для аграріїв. Адже сучасні біотехнології дося-
гли нового рівня, який дозволяє більш прогнозовано впли-
вати на рослини: від проростання насіння до збору вро-
жаю, максимальної оптимізації всіх обмінних процесів в 
них, забезпечення необхідними речовинами для розвитку, 
живлення та досягнення необхідного кінцевого результа-
ту – збільшення продуктивності сільгоспкультур при змен-
шенні витрат.

Рис. 2. Вміст 
мікроорганізмів 
після обробки 
рослинних решток 
Біодеструктором 
стерні

Таблиця 1.
Економічна ефективність вирощування пшениці озимої при застосуванні Біодеструктора стерні

Пропонована
технологія

Витрати добрив Витрати пестицидів Урожайність зерна

грн./га Зниження відносно 
класичної технології, % грн./га Зниження відносно 

класичної технології, % ц/га Збільшення відносно 
класичної технології, %

Класична технологія 1297 1026 72,4

Біологізована технологія з вико-
ристанням Біодеструктора стерні 989 24 663 35 80,7 10


