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ЗДОРОВИЙ ГРУНТ – БАГАТСТВО КРАЇНИ 
 

Представлено результати сучасних досліджень щодо формування біологічно-

оптимізованого, здорового ґрунту за рахунок природного консорціуму ґрунтових 

мікроорганізмів (агентів мультифункціонального біологічного препарату Екстракон), 

який активно проявляє ефект оздоровлення ґрунту, підживлює рослини та прискорює 

процеси трансформації органічної речовини (рослинних решток) в біогумус. Дана 

інноваційна розробка вітчизняних вчених являється базовим блоком в системі 

екологічно безпечного ведення агровиробництва. 

Ключові слова: ґрунт, консорціум мікроорганізмів, біологічний препарат, 

Екстракон, біогумус 
 

Ґрунт являється головним джерелом біологічного різноманіття живих 

організмів, а мікроорганізми, як його основний генофонд та невід’ємний 

гомеостатичний компонент, мають широке видове і функціональне різноманіття, 

формують ґрунтовий покрив і його структуру та обумовлюють важливу 

функціональну роль в кругообігу речовин і енергії [1, 2].  

Наша країна має величезний потенціал для розвитку виробництва 

екологічної, якісної та органічної продукції рослинництва. Український аграрний 

сектор - володар величезних запасів природних ресурсів, не тільки рослинних, але і 

ґрунтових, і головне біологічних з майже нерозкритим потенціалом – це є основним 

інноваційним потенціалом аграрної науки. Зростаюча глобальна потреба 
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продовольства підвищується та підвищуються вимоги до безпечних технологій. Тому 

для країни важливо опрацювати та прийняти довгострокову стратегію комплексного 

розвитку Національного аграрного сектору. Ми – країна унікальних природних 

біологічних ресурсів, це наш науково-інноваційний бренд. Тут величезне поле 

комплексної діяльності для вчених землеробів, мікробіологів, фізіологів, 

рослинників, енергетиків, екологів.  

Особливості взаємодії мікроорганізмів між собою і рослинами мають 

різноманітні функціональні характеристики, що формують стійкі мікробні комплекси 

агроекосистем. Формування біологічно-оптимізованого ґрунту відбувається за 

рахунок оптимізації, розподілу природних функціональних груп ґрунтових 

мікроорганізмів з максимально відрегульованим кругообігом трофічних ланцюгів та 

сезонною циклічністю поживних речовин, являється базовим блоком в системі 

екологічно безпечного ведення агровиробництва. Оскільки ґрунт представляє собою 

системи, в які входять мінеральна, мікробно-рослинна частина, формування яких 

обумовлюється головним чином мікроорганізмами, то саме за оптимальних умов в 

цих системах відбуваються процеси ґрунтоутворення. Цілком вочевидь, що біолого-

екологічна складова ґрунту забезпечує формування просторово-функціональних 

характеристик здорового середовища [3, 4].  

Відомо, що рослинні рештки сільськогосподарських культур є середовищем для 

життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів, а після їх трансформації органічною 

матрицею для нових ґрунтових агрегатів, джерелом амінокислот, лігніну і поліфенолів, з 

яких утворюються гумусові речовини, органічна біомаса збагачує ґрунт значними 

запасами сполук вуглецю та азоту [5, 6]. Тому надходження в ґрунт органічної речовини 

рослинних решток є однією з ключових умов оптимізації властивостей і режимів ґрунту, 

зниження втрат азоту мінеральних добрив, підвищення продуктивності сільсько-

господарських культур. 

Перспективним науково-практичним напрямком біотехнології, 

сільськогосподарської мікробіології є формування мультифункціональ-них асоціацій 

мікроорганізмів, які інтродукуючись в метагеном аборигенних угруповань ґрунту, 

повертали б нетоварну продукцію рослинництва в біологічні цикли і поліпшували 

властивості ґрунтів. При цьому основною метою біотехнології є надання 

можливостей товаровиробнику переведення побічної продукції в органічні добрива. 

Слід зазначити, що біотехнологічні розробки у вигляді асоціацій мікроорганізмів 

володіють поліфункціональною дією з широким спектром агрономічно-цінних 

властивостей, підвищують гуміфікацію і структурованість, знижують токсичність 

ґрунту. При цьому повністю виключаються з боку товаровиробника витрати на 

вивезення, складування та утилізацію побічної продукції рослинництва. 

На сьогодні для сучасного агровиробництва вітчизняні науковці пропонують 

перспективні інноваційні науково-методологічні розробки та технології застосування 

мікробних агентів препаратів, зокрема мультифункціонального біологічного 

препарату Екстракон (автор – д.с.-г.н. Патика М.В.), які гарантовано оздоровлюють 

ґрунт, підживлюють рослини та прискорюють процеси трансформації органічної 

речовини (рослинних решток) в біогумус (рис. 1). 

Комплексні багаторічні дослідження в насадженнях сільськогосподарських 

культур свідчать про позитивну дію препарату Екстракон (діючий компонент - 
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консорціум природних целюлозоруйнівних груп мікроорганізмів і мікроміцетів), що 

дозволяє оптимізувати біологічну трансформацію рослинних решток у вигляді гілок, 

кори у біогумус, забезпечуючи оздоровлення, відновлення біологічної структури 

ґрунту та усунення токсичності при антропогенному навантаженні, наслідках 

стресових умов довкілля і застосування хімічних пестицидів. Одночасно при 

застосування препарату відбувається активізація природних трофічних зв'язків у 

біоценозі, ініціація біологічних циклів ґрунту. 

В консорціумі ґрунтових мікроорганізмів генний пул, який відповідає за 

метаболізм, на кілька порядків різноманітніше, ніж у окремих видів. Сукупна 

діяльність мікроорганізмів консорціуму дозволяє довести до повної мінералізації 

будь-які органічні сполуки, що далеко не завжди може зробити популяція одного 

виду мікроорганізму. 

 

 
Рис. 1. Спектр застосування препарату Екстракон: 

1) зняття ґрунтовтоми, оздоровлення ґрунту, підживлення та поліпшення 

функціонального стану рослин;  

2) технології формування і вирощування різних типів насаджень (садових, 

декоративних, універсальних, квітникових, газонних трав тощо);  

3) трансформація органічних речовин, рослинних решток, целюлозовмісних 

матеріалів;  

4) технології вирощування рослин закритого ґрунту (тепличні комплекси, 

парники, оранжереї, розсадники відкритого, закритого типу). 
 

Мікроорганізми як основна складова біології агроекосистем характеризуються 

широким спектром різноманітності і складною геоценотичною системою, поширенням в 

природі, абсолютно всі з них характеризуються гетеротрофним спектром функцій, які 

обумовлені складними ценотичними і трофічними ланцюгами. Особливість взаємодії в 
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природі мікроорганізмів між собою і рослинами має різноманітні функціональні 

характеристики, що формують стійкі мікробні комплекси ґрунтових ценозів. Механізм 

дії препарату Екстракон базується на природних та біологічних законах, оскільки 

природний консорціум ґрунтових мікроорганізмів,виконує всі етапи трансформації будь-

яких органічних речовин в біогумус.  

Дослідженнями встановлено ефективна дія препарату Екстракон при 

компостування органічних решток різної природи. Так, на рис. 2. представлено 

контрольний варіант (без внесення препарату Екстракон), на якому спостерігали 

активний розвиток гнилісних процесів з проявом пліснявої грибної мікрофлори 

(утворення слизу, неприємного запаху, токсиноутворення). Тоді як у варіанті з 

внесенням препарату Екстракон за рахунок активізації ґрунтової мікрофлори 

відбувалась трансформація без гнилісних процесів та відчувався характерний запах 

весняного ґрунту. Через п’ять місяців досліду зафіксовано практично повне 

розкладання фрагментів рослинних гілок у варіанті з Екстраконом. Варіант 

«торфосуміш + подрібнені гілки рослин» залишився без абсолютних змін в напряму 

розкладання рослинних решток.  
 

  

Контроль: торфосуміш з 
подрібненими гілками рослин  без 
поєднання з препаратом  
Екстракон на 20 добу досліду. 

Варіант: торфосуміш з подрібненими 

гілками рослин  у поєднанні з 

препаратом Екстракон на 20 добу 

досліду. 
 

Рис. 2. Ефект від трансформації органічних решток садових насаджень за допомогою 
препарату Екстракон (контрольний і дослідний варіанти). 

 

Значну частину структури ґрунтового метагеному мікробних угруповань при 

довгостроковому аграрному використанні під культурними рослинами агроценозу 

становлять, насамперед, целюлозоруйнівні мікроорганізми. Запаси вуглецю в наземних 

екосистемах є поновлюваними при природному синтезі рослинних полімерів, рості і 

розвитку рослин з наступною біологічною мікробною трансформацією. Значна частина 

мікроорганізмів ґрунту здатна до біохімічної трансформації целюлози.  

Целюлоза – головна складова частина рослин, на частку якої припадає 40-70 % 

від щорічного приросту органічної речовини, що утворюється на планеті. Розкладання 

целюлози являє собою найбільший за масштабами природний деструктивний процес, 

основну роль в якому відіграють ґрунтові мікроорганізми [7]. Целюлоза – полісахарид, 

який складається з β-1,4- пов'язаних молекул глюкози і є основним складовим 
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структурним компонентом клітинних стінок рослин, крім того, вона є найбільшим 

джерелом органічного вуглецю на Землі, якого щорічно глобально виробляється майже 

180 мільярдів тон на рік. Мікробна трансформація целюлозної біомаси, яка є одночасно і 

відновлюваною, досить потужна, ці властивості мікроорганізмів використовуються у 

виробництві біоетанолу, текстильної та харчової промисловості. Ключова роль у 

виробництві целюлози належить аграрному комплексу. Надходження в ґрунт органічної 

речовини рослинних решток є однією з ключових умов оптимізації властивостей і 

режимів ґрунту, зниження втрат азоту мінеральних добрив, підвищення продуктивності 

сільсько-господарських культур. тому актуальним і перспективним напрямком є 

біологічні препарати на основі консорціуму мікроорганізмів, спрямованих на утилізацію 

соломи і повернення нетоварної частини врожаю у ґрунт і подальшим її залученням до 

біологічних циклів (рис. 3), що сприяють поліпшенню його властивостей. Слід зазначити, 

що біотехнологічні розробки консорціумів мікроорганізмів мають поліфункціональну 

дію з широким спектром агрономічно цінних властивостей. 
 

  

Без препарату З препаратом 
 

Рис. 3. Ефект застосування Екстракон-Land  при компостуванні соломи 
 

Здатність одного окремого мікроорганізму до трансформації органічних сполук 

лімітується особливим (індивідуальним) генетичним комплексом. Відсутність або 

наявність потрібних генів є детермінуючим фактором метаболічних шляхів. Природна 

популяція одного й того самого виду бактерій є генетично гетерогенною, а функціональна 

роль їх у трансформації рослинних решток проявляється на рівні штаму. Тому генний пул 

природної популяції і, відповідно, її метаболічні можливості значно вищі, ніж окремо 

взятого організму. Синергічний ефект мікроорганізмів консорціуму дозволяє довести до 

повної трансформації будь-які органічні сполуки, що далеко не завжди може зробити 

популяція одного виду мікроорганізму. 

Морфометричний і ваговий аналіз тест-культур (табл. 1) показав наявність 

найбільш стимулюючого ефекту у рослин ячменю у варіанті з Екстраконом (табл.2). Таким 

чином, консорціум мікроорганізмів у складі Екстракону забезпечує стартові умови для 

цілеспрямованої активізації корисної мікрофлори (рис. 4), яка відбувається за рахунок 

пріоритетного її заселення на субстрат і трансформації речовин в гумусоподібну 

субстанцію, тим самим формуючи родючий шар ґрунту. При цьому стимулюється 

діяльність важливих (в тому числі аборигенних) функціональних груп мікробіоти на фоні 

формування просторово-функціональної структури ґрунтової та ризобіальної мікрофлори з 

відповідним «ефектом ризосфери», рис. 5. 

http://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/2-1.jpg
http://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/2-2.jpg
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Таблиця 1 

Біометричні показники 12-денних тест-рослин Hordeum vulgare  
за дії біопрепарату Екстракон 

 

Варіанти 
досліду 

Маса 
коре-
нів, г 

%
 д

о
 к

о
н

тр
о

лю
 

Маса 
лист-
ків, г 

%
 д

о
 к

о
н

тр
о

лю
 

Довжи-
на 

лист-
ків,  
см 

%
 д

о
 к

о
н

тр
о

лю
 

Довжи-
на 

коре-
нів,  
см 

%
 д

о
 к

о
н

тр
о

лю
 

Контроль 
(рослини на 
зволоженому 
фільтруваль-
ному паперу) 

0,024 - 0,099 - 14,02 - 8,07 - 

Торфосуміш + 
подрібнені 
гілки рослин  

0,034 146,6 0,130 131,3 13,02 92,9 10,09 125,03 

Торфосуміш + 
подрібнені 
гілки рослин + 
Екстракон 

0,035 148,7 0,137 138,4 17,61 125,6 11,58 143,5 

НІР05 0,6 - 0,6 - 6,5 - 5,7 - 

 

Таблиця 2 

Фітотоксичний ефект за дії біопрепарату Екстракон  
(тест-рослина Hordeum vulgare) 

 

Варіанти досліду Загальний 
фітоефект, % 

Фітоефект за 
довжиною корінців, 

% 
Тест-реакція 

Торфосуміш + 

подрібнені гілки 

рослин  

46,6 25,03 ститмулювання 

Торфосуміш + 

подрібнені гілки 

рослин + Екстракон 

52,2 43,49 стимулювання 

Контроль (рослини на 

зволоженому 

фільтрувальному 

паперу) 

- - норма 
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1                        2                        3 

5 доба 

1                   2                     3 

7 доба 
Рис. 4. Функціональний стан Hordeum vulgare в умовах модельного досліду: 1) 

торфосуміш + подрібнені гілки рослин;    2) торфосуміш + подрібнені гілки рослин + 
Екстракон; 3) Контроль 

 

  

Варіант з торфосумішшю, рослинними 
рештками та препаратом Екстракон 

Варіант без препарату Екстракон 
(торфосуміш + подрібнені гілки рослин) 

 

Рис. 5. Коренева система Hordeum vulgare на 12 добу модельного досліду, «ефект 
ризосфери» 

 

Рис. 6. демонструє ріст та розвиток рослин ячменю із застосуванням 

Екстракон-Plant.  

 
Формування надземної вегетативної маси 

а) Контроль (без соломи та 
Екстракону) 

б) Солома (4 т/га) в) Солома (4 т/га) оброблена 
Екстраконом 

http://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/6.jpg
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Формування кореневої системи  

а) Контроль (без соломи 
та Екстракону) 

б) Солома (4 т/га) в) Солома (4 т/га) оброблена 
Екстраконом 

 

За експрес-методом діагностики функціонального стану рослин визначено 

фотоіндукцію флуоресценції пігментного комплексу. За параметрами флуоресценції 

хлорофілу а оцінено вплив на рослини екзогенних, ендогенних факторів. Фоновий 

рівень флуоресценції (F0) дозволив з’ясувати реальний фізіологічний 

(функціональний) стан рослин (рис. 7). 

 

Рис. 7. Моніторинг фізіологічного стану рослин до і після застосування 

біопрепарату Екстракон 
 

Таким чином, мікроорганізми є принципово важливими компонентами 
середовища - ґрунту, в якому вони відіграють ключову роль у функціонуванні екосистем 
за допомогою контролю реакції поживних циклів. Представлені результати свідчать про 
позитивну дію мікробіологічних агентів препарату Екстракон (консорціуму природних 
мікроорганізмів) та його широкий спектр використання в сучасних агротехнологіях. 
Найбільш прийнятним і ефективним є використання адаптованої культури консорціуму 

http://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/71.jpg
http://zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/8.jpg
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мікроорганізмів, яка вирощується на твердофазних середовищах, де в якості субстрату-
носія використовуються природні матеріали (ґрунт, торф, солома, деревна стружка, тирса 
та ін.). Практичний висновок щодо можливості формування мікробних угруповань, які 
здатні до трансформації органіки (або розкладання токсичних речовин), за участю 
рослинних решток з високим вмістом полісахаридів, реалізований в підході, що базується 
на введенні в ґрунти біологічно активного препарату Екстракон з відповідно 
сформованим консорціумом корисних мікроорганізмів для оздоровлення ґрунту 
(біоценозів). Застосування консорціуму ґрунтових мікроорганізмів як основи 
біологічного препарату Екстракон дає можливість спрямовано використовувати функції 
корисної мікрофлори за рахунок пріоритетного заселення на солому (субстрат) і 
трансформації в гумусоподібну субстанцію, тим самим формуючи родючий шар ґрунту. 
Ефективність застосування препарату Екстракон в аграрному кластері складає від 80 % 
до повної трансформації органічних речовин в біогумус. Внесенням такого біодобрива як 
Екстракон можно регулювати активність і склад ґрунтових мікробних угруповань, 
фітосанітарний стан, і, таким чином, впливати на продуктивність рослин і родючість 
ґрунту.  
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The authors present results of modern research on the formation of a biologically 
optimized, healthy soil through natural soil microbial consortium (agents of multifunctional 
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biological preparation Extrakon), that shows the effect of active recovery of the soil, 
fertilizes plants and accelerates the transformation of organic matter (plant residues) into 
biohumus. This innovative product of Ukrainian scientists is one of the basics in the system 
of environmentally safe agricultural production. 
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