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Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до рослинництва, і може бути 
використана для покращення родючості ґрунту та підвищення урожайності 
сільськогосподарських культур. 

Відомі способи удобрення ґрунту шляхом внесення органічних і мінеральних добрив 
безпосередньо в ґрунт за допомогою машин і устаткування для їх внесення [1, 2]. 5 

Недоліком відомих способів є висока вартість органічних і мінеральних добрив. 
Відомий спосіб використання соломи та інших рослинних решток для удобрення ґрунту 

шляхом їх загортання в ґрунт оранкою або дискуванням. [3]. 
Недоліком відомого способу є те, що деструкція рослинних решток здійснюється впродовж 

довгого періоду, при цьому проходить споживання вільного азоту, в результаті чого знижується 10 

родючість ґрунту, а також накопичення патогенних мікроорганізмів та шкідників. 
Задачею відомого аналога є вдосконалення способу підвищення родючості ґрунту шляхом 

прискореного розкладу рослинних решток, що дозволить підвищити родючість ґрунту і 
відповідно урожайність сільськогосподарських культур. 

При розробці технічного рішення прийнято до уваги, що саме рослинні рештки: стерня, 15 

солома, є незамінним матеріалом для ґрунтоутворення з накопиченням гумусу. Наприклад, при 
загальному врожаї біомаси озимих зернових 120-160 ц/га в ґрунт повертається до 40-60 ц/га 
соломи, у посівах ярових при біомасі 80-120 ц/га - до 30-35 ц/га. Також відомо, що в результаті 
розкладання соломи в ґрунт повертається до 40 кг азоту і калію, 20 кг фосфору, 2,5-2,9 т 
вуглецю та інших макро- і мікроелементів. Солома також дає можливість зробити ґрунт рихлим, 20 

поліпшити його волого утримуючу здатність тощо. 
Щоб унеможливити недоліки використання соломи і рослинних решток запропонований 

спосіб прискорення перетворення соломи і рослинних решток на органічні добрива з 
використанням біодеструктора стерні "Біопрогрес-Д". 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу підвищення родючості 25 

ґрунту шляхом прискореного розкладу рослинних решток, що дозволить підвищити родючість 
ґрунту і відповідно урожайність сільськогосподарських культур. 

Поставлена задача вирішується тим, що спосіб підвищення родючості ґрунту, що включає 
використання соломи і рослинних решток зернових та інших сільськогосподарських культур 
шляхом загортання їх в ґрунт, відповідно до корисної моделі, поверхню ґрунту з залишками 30 

подрібненої соломи і рослинних решток обприскують деструктором стерні "Біопрогрес-Д" при 
нормі внесення на солому і рослинні рештки пшениці, жита, ячменю, гречки, вівса, проса, ріпаку 
по 10-15 л/га, а на рослинні рештки кукурудзи, соняшнику, сорго - по 15-20 л/га, після чого 
рослинні рештки загортають в ґрунт на глибину 12-15 см. 

Технічний результат полягає у прискореній деструкції післяжнивних решток деструктором 35 

стерні "Біопрогрес-Д", що забезпечує зниження патогенів, які потрапляють у ґрунт через 
рослинні залишки, скорочуються терміни розкладання рослинних решток, ґрунт забезпечується 
необхідними макро- та мікроелементами, що сприяє підвищенню родючості ґрунту і відповідно 
підвищенню урожайності сільськогосподарських культур. 

Корисна модель здійснюється наступним чином: 40 

Після збирання урожаю зернових або інших сільськогосподарських культур, таких як 
пшениця, жито, ячмінь, овес, просо, ріпак, кукурудза, соняшник, сорго, рослинні рештки, що 
залишилися на ґрунту, подрібнюють за допомогою відомого обладнання. Після чого подрібнені 
рослинні рештки обприскують за допомогою відомого обладнання деструктором стерні 
"Біопрогрес-Д" при нормі внесення на солому і на рослинні рештки пшениці, жита, ячменю, 45 

гречки, вівса, проса, ріпаку по 10-15 л/га, а на рослинні рештки кукурудзи, соняшнику, сорго - по 
15-20 л/га. Після чого суміш загортають у ґрунт на глибину 12-15 см методом дискування. 

Запропонований спосіб удобрення ґрунту дозволяє підвищити родючість ґрунту та отримати 
високі врожаї сільськогосподарських культур, а також використовувати великі обсяги соломи і 
рослинних решток сільськогосподарських культур, а також відпадає необхідність внесення в 50 

ґрунт мінеральних азотних добрив. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб підвищення родючості ґрунту, що включає використання соломи і рослинних решток 
зернових та інших сільськогосподарських культур шляхом загортання їх в ґрунт, який 
відрізняється тим, що поверхню ґрунту з залишками подрібненої соломи і рослинних решток 5 

обприскують деструктором стерні "Біопрогрес-Д" при нормі внесення на солому і рослинні 
рештки пшениці, жита, ячменю, гречки, вівса, проса, ріпаку по 10-15 л/га, а на рослинні рештки 
кукурудзи, соняшнику, сорго - по 15-20 л/га, після чого рослинні рештки загортають в ґрунт на 
глибину 12-15 см. 
 10 

Комп'ютерна верстка Л. Ціхановська 
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