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Аннотация. Предложенный алгоритм дает возможность выбора раци-
ональной схемы размещения растений цикория корнеплодного при комбини-
рованной ширине междурядий.

При приближении площади питания к квадрату, то есть размещении 
растений в рядках с интервалом 45 см, значительно снижается их плот-
ность (до 49,4 тыс./га), что негативно cказывается на продуктивности 
цикория корнеплодного.

Предложен способ выращивания цикория корнеплодного с более узкими 
(30-35 см) междурядьями. При малых нормах высева семян возможно более 
рациональное размещение растений с оптимальной площадью питания. 
Для получения заданной густоты растений 110 тыс./га при междурядьях 
30 см и рациональной площади питания растений, которая близка к квад-
рату, K = 30 см : 30 см = 1,0. При этом норму высева семян при 75% полевой 
всхожести можно уменьшить до 7-8 шт. на метр рядка.

Ключевые слова: цикорий, ширина междурядий, площадь питания, рас-
тение, густота растений, урожайность.
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Abstract. The results of studies on improving the technology of accelerated 

organic waste by biological fermentation. It was found that the addition of compost 
mixture kainite, glauconite, a natural bischofite Biodestructor «Vermistim-D» 
speeds up the process of biological fermentation and quality of the organic fertilizers.
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Organic fertilizers «Bioaktyv» as opposed to more traditional nutritious, 

application rate 8-10 times smaller than traditional ones. In their application 
significantly reduced transport costs and making fertilizer pasteurized, they no 
viable weed seeds. Substances that are in the process of decomposition in vivo have 
harmful effects on the environment, in biofermentorah processed in the form of 
bioorganic substances easily and completely assimilated by plants. On the basis of 
the Association «Bioconversion» created a training center for training specialists 
of the profile for the introduction of modern technologies of production of organic 
fertilizers in Ukraine. Application of biotechnology production of organic fertilizers 
creates conditions for improving soil fertility, improving nutrient, water-air regimes 
and agrophysical status, termination processes of degradation and how we lidok, 
increase the productivity of farmland. Implementation of these measures will be 
an important link in the creation of a mechanism for sustainable management in 
agriculture. In order to speed up biological fermentation and improve the quality 
of the obtained organic fertilizers need to compost mixture in the preparation of 
fermentation to add supplements - glauconite, a natural Bishofit and Biodestructor 
«Vermistim-D.» Conducted research on the use of the organic fertilizer «Bioaktyv» 
as a feed additive for animal feed and receive organic fertilizers in granular form.

Keywords: organic waste, biofermentation, «bioaktivov», «Supplements», 
«Vermistim-D.»
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виробництво органічних добрив  

МетодоМ біологічної ферМентації органічних 
відходів птахофабрик

Висвітлено результати проведених досліджень по удосконаленню при-
швидшеної технології перероблення органічних відходів методом біологічної 
ферментації.

Установлено, що додавання до компостної суміші каїніту, глауконіту, 
природного бішофіту, біодеструктора «Вермистим-Д» прискорювало про-
цеси біологічної ферментації та якість отриманих органічних добрив.

Ключові слова: органічні відходи, біоферментація, «Біоактив», біодо-
бавки «Вермистим-Д».

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Інтенси-
фікація галузі тваринництва, впровадження промислових методів 
виробництва продукції сільського господарства висунули перед 
суспільством низку нових проблем. Найбільш гострою є утилі-
зація відходів тваринництва, зокрема таких, як послід і гній.
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Проблема надійного захисту навколишнього природного 
середовища від забруднення відходами сільського господарства 
(пташиний послід, стічні води та інші відходи птахофабрик, гній 
і відходи тваринницьких комплексів) є головною проблемою 
практично в всіх регіонах України [1].

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми. Низкою нормативних доку-
ментів заборонено застосування на полях сільськогосподарських 
угідь рідкого безпідстилкового гною та пташиного посліду, які 
надходять з ферм або птахофабрик, де використовують тради-
ційні способи утримання тварин та птиці.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
гній, послід та стічні води тваринницьких і птахівничих підпри-
ємств, що є основними сировинними компонентами для вироб-
ництва органічних добрив, можуть слугувати фактором передачі 
більше 100 збудників інфекційних та інвазійних хвороб, у тому 
числі й зоонозів. До того ж самі органічні відходи є сприятливим 
середовищем для розвитку і тривалого виживання патогенної 
мікрофлори, містять велику кількість важких металів, пести-
цидів, медикаментозних препаратів, радіоактивних речовин, 
насіння бур’янів та інші складні органічні сполуки [7].

Пташиний послід містить також велику кількість потенційної 
енергії (майже 20 мДж/кг АСВ) і поживних речовин, викликаючи 
при внесенні стресовий стан у ґрунтових мікроорганізмів, які 
здійснюють розкладання відходів. Такий стан у найближчий час 
може призвести до екологічної катастрофи, забруднення тери-
торій господарств і прилеглих районів.

Водночас у господарствах постійно зменшується родючість 
грунтів, а органічні добрива є основним фактором поліпшення 
підвищення їх родючості.

Нагромаджений світовий досвід свідчить, що комплексне 
розв’язання цих проблем полягає у широкому використанні 
високо якісних органічних добрив, виготовлених на основі 
відходів рослинництва (солома) і тваринництва (послід, гній) [4].

За найновішими статистичними даними, в Україні функціо нує 
більше 800 птахофабрик у господарствах різних форм власності. 
Станом на 1 січня 2015 р. у них налічується 206633,3  тис. голів 
птиці, а вихід посліду становить 5-6 млн. т. Цей резерв необхідно  
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використовувати, оскільки вартість мінеральних добрив, що 
мають таку ж кількість біогенних елементів, складе майже 
1,2-1,5 млрд. грн. (у цінах на лютий 2015 року).

Утилізація посліду та гною ВРХ, свиней викликає ряд 
проблем, однією з яких є розташування птахофабрик та тварин-
ницьких комплексів поблизу великих промислових центрів і 
відсутність у них територій, достатніх для утилізації відходів. 
Існуючі способи перероблення на майданчиках компостування 
за цих умов малоефективні, оскільки вимагають значних площ 
і дуже тривалі. Тому необхідні технології, що забезпечують 
пришвидшену ферментацію посліду на малих площах.

В Україні та інших країнах світу існує велика різноманітність 
технологій і технологічних схем компостування, а саме перероб-
лення гною ВРХ, свиней, коней, пташиного посліду з торфом, 
сапропелем, осадом очисних споруд, соломою та іншими рослин-
ними рештками.

Аналіз літературних джерел показав, що на птахофабриках 
ефективне застосування інтенсивної аеробної технології компос-
тування в камерних ферментаторах. Ця технологія дозволяє 
отримувати якісний кінцевий продукт багатоцільового призна-
чення за короткий термін [4].

Вказана технологія була розроблена більше 30 років тому, 
запатентована і впроваджена в 11 штатах фірмою «Вioferm» 
(США) [7]. Процес компостування в камерних ферментаторах 
триває 5-7 днів залежно від біоклиматичних умов і складу вхідної 
суміші.

Відомо, що в Україні та за кордоном вчені займалися пошуком 
нових технологій перероблення органічних відходів. Зокрема, в 
Росії ініціатором теоретичних і практичних розробок пришвид-
шеної біологічної ферментації були А. Ковальов, Б. Малінін, 
І. Барановський, В. Іванов, Г. Рабинович, О. Петренко та інші вчені 
[1, 4, 7]. В.Д. Хмиров (Росія) у своїх наукових працях значну увагу 
надавав удосконаленню аеробної біоферментації гною глибокої 
підстилки, зокрема, виконав 3 експериментальні дослідження з 
розподілу повітряного потоку в трубах біоферментатора [8].

В Україні технології перероблення органічних відходів в бара-
банних ферментаторах розробили О. Ляшенко, М. Лінник та ін. [5].
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На основі розробленої нами технології у ТзОВ «Львівський 
облрибгосп» побудовано комплекс для виробництва органіч-
ного добрива «Біоактив» продуктивністю 20 тис. т на рік, а також 
по 2  цехи для отримання органічного добрива «Біопроферм» у 
Волинській та Хмельницькій областях [1, 6]. Однак розроблені 
нами технології потребують вдосконалення.

Мета дослідження: удосконалення існуючої технології 
прискореної біологічної ферментації органічних відходів в орга-
нічні добрива зі скороченням термінів ферментації і підвищення 
якісних показників отриманих органічних добрив.

Матеріали і методи дослідження. Експериментальні і вироб-
ничі дослідження виконували на комплексі для одержання орга-
нічного добрива «Біоактив» методом біологічної ферментації у 
ТзОВ «Львівський облрибгосп» Львівської області. Агрохімічний 
аналіз органічних відходів (пташиний послід, ставковий мул, 
тирса) та компостної суміші перед завантаженням до біофермен-
татора виконано в агрохімічній лабораторії ТзОВ «Львівський 
облрибгосп», а отриманого добрива «Біоактив» – в Івано-Фран-
ківській філії ДП «Інститут охорони грунтів України» за загаль-
ноприйнятою методикою [3].

Опрацювання та узагальнення результатів досліджень прово-
дились методами математичної статистики, викладеними у 
Б.О. Доспехова [2].

виклад основного матеріалу дослідження. На основі експе-
риментальних, лабораторних та виробничих досліджень нами 
встановлено, що з метою збільшення вмісту поживних речовин 
(азоту, фосфору, калію, магнію) в технології перероблення орга-
нічних відходів необхідно створити оптимальні умови для роботи 
мезо- та термофільних мікроорганізмів шляхом додавання до 
компостної суміші природних мінералів (каїніт, глауконіт) та 
природного бішофіту або біодеструктора «Вермистиму-Д».

Процес аеробної ферментації здійснювали з використанням 
уперше застосованих в процесах перероблення органічної сиро-
вини біологічно активних стимуляторів і, як показали до слідження, 
для більшості мікроорганізмів це мало позитивний вплив на 
репродуктивні функції. Як стимулятори процесу біоферментації 
застосовували розроблені в асоціації «Біоконверсія» комплекси 
мікроорганізмів, а саме: біодеструктор «Вермистим-Д».
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Додавання до вихідної суміші сировини біологічно активних 

речовин призводило до поступового зростання кількості мікро-
організмів-деструкторів, пришвидшення самого процесу. Макси-
мальну кількість мікроорганізмів-мінералізаторів спостерігали 
через 36-45 год. інкубації, а за використання біодеструктора 
«Вермистим-Д» максимум їх кількості взагалі переміщався в 
кінець першої доби.

Збільшення кількості мікроорганізмів, мобілізуючих орга-
нофосфати, що підсилюють енергетику процесу, спостерігали за 
внесення переважної більшості біодобавок.

Найбільший приріст кількості амінокислотосинтезуючих 
мікроорганізмів в інкубаційному періоді процесу біофермен-
тації був у варіантах з додаванням у вихідну суміш глауконіту, 
природного бішофіту і на варіантах з додаванням глауконіту і 
біодеструк тора «Вермистим-Д».

На цих варіантах у виробничому процесі аеробної біофер-
ментації відбулася активізація практично всього угруповання 
мікроорганізмів, у тому числі домінантів-азоттрансформаторів 
безпосередньо в суміші органічної сировини, що готується для 
біоферментації під час її перелопачування, відбувалося швидке 
розігрівання органічної маси і наростання високої температури, 
за якої відбувається знищення патогенних мікроорганізмів і 
забезпечення високої екологічної та санітарної чистота продуктів 
біоферментації.

Отже, процесам мікробної конверсії властиві різноспрямо-
вані перетворення, пов’язані з розкладанням і синтезом висо-
комолекулярних сполук і їх безпосередньою участю у фізіологіч-
ному метаболізмі мікрофлори. Вони обумовлені життєдіяльністю 
груп мікроорганізмів, фізіологічні особливості яких дозволяють 
їм виконувати однорядні функції за умов різної таксономічної 
приналежності.

Живлення, як фізіологічна функція живого організму, є 
основою для регулювання процесу біоферментації, оскільки, 
оцінивши здатність мікробіоти до використання тих або інших 
джерел енергії, можна керувати введенням до субстрату відповідних 
добавок. Якщо це введення позитивно відбивається на життєдіяль-
ності груп мікроорганізмів, що контролюють відповідну функцію, 
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то воно визнається доцільним і може бути рекомендовано у 
виробництво.

Додавання до вихідної компостної суміші природних мінералів 
каїніту, глауконіту та бішофіту або біодеструктора «Вермистим-Д» 
сприяло розвиткові як мезо-, так і термофільних груп мікроор-
ганізмів на самому початку біоферментації, яка швидко перехо-
дила у термофільну стадію, що забезпечило зменшення на 2-3 дні 
тривалості ферментації і покращувались агрохімічні показники 
органічного добрива «Біоактив» (табл. 1).

Таблиця 1
агрохімічні показники органічного добрива «біоактив»

№
п/п Варіант досліду

Кислот-
ність, 
рНсол.

Загаль-
ний 

азот, %

Фос-
фор,

%

Ка-
лій,
%

1 Пташиний послід – 60%, ставковий 
мул – 30%, тирса – 10% (контроль) 8,36 2,65 2,90 2,18

2 Пташиний послід – 60%, ставковий 
мул – 30%, тирса – 10% + 1,5% каї-
ніт, 2% – глауконіт

8,75 3,06 3,0 2,27

3 Пташиний послід – 60%, ставковий 
мул – 30%, тирса –10% + каїніт – 
1,5%, глауконіт – 2% + 0,1% природ-
ного бішофіту

8,92 3,52 3,40 2,32

4 Пташиний послід – 60%, ставко-
вий мул – 30%, тирса –10% + каї-
ніт – 1,5%, глауконіт – 2% + 0,8 л/т 
«Вермистим-Д»

9,03 3,81 3,42 2,38

За результатами агрохімічного аналізу встановлено, що у 
варіантах 2, 3, 4 при додаванні до компостної суміші перед заван-
таженням у біоферментатор каїніту, глауконіту, природного 
бішофіту та біодеструктора «Вермистим-Д» зменшуються втрати 
азоту під час ферментації та покращуються всі отримані агрохі-
мічні показники біологічного добрива «Біоактив».

За своїми агрохімічними властивостями «Біоактив» є комп-
лексним добривом, що містить усі макро- (азот, фосфор, калій, 
кальцій) і мікроелементи (мідь, цинк, бор, магній) та інші 
елементи живлення рослин.

Отже, у процесі підготовки субстрату необхідно дотриму-
ватись таких пропорцій компонентів: пташиний послід – 60%, 
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ставковий мул – 30%, тирса – 0% + 1,5% каїніту, глауконіту – 
2% та 1,0 л/т природного бішофіту або 0,8 л/т біодеструктора 
«Вермистим-Д».

Таким чином, у теплоізольованому бетонному біофермен-
таторі відбувається перероблення відходів методом керованої 
аеробної ферментації упродовж 6-9 діб залежно від вхідного 
матеріалу. Під час технологічного циклу змінюється органічний 
склад маси, відходи пастеризуються при регульованій темпера-
турі. Готовим продуктом процесу біоферментації є натуральні 
органічні добрива, які можуть бути також кормом для риби, 
ґрунтовими кондиціонерами, матеріалами для рекультивації 
земель та ін.

Органічні добрива «Біоактив», на відміну від традиційних, 
більш поживні, норми внесення у 8-10 разів менші. При їх засто-
суванні значно зменшуються витрати на транспортування і 
внесення, добрива пастеризовані, в них відсутнє життєздатне 
насіння бур’янів.

Речовини, які в процесі розкладання у природних умовах 
мають шкідливий вплив на навколишнє природне середовище, в 
біоферменторах переробляються у форму біоорганічних речовин, 
що легко та повністю засвоюються рослинами.

На базі асоціації «Біоконверсія» створено навчальний центр 
підготовки фахівців відповідного профілю для впровадження 
сучасної технології виробництва органічних добрив на території 
України.

Застосування біотехнологій виробництва органічних добрив 
створює умови для поліпшення родючості ґрунтів, покращання 
поживного, водного  та повітряного режимів, агрофізичного 
стану, припинення процесів їх деградації і, як наслідок, збіль-
шення продуктивності сільськогосподарських угідь. Здійснення 
цих заходів буде важливою ланкою у створенні механізму сталого 
господарювання в агропромисловому комплексі.

Розроблена і запатентована нами технологія одержання орга-
нічних добрив «Біопроферм» методом біологічної ферментації 
впроваджена у ПП «ДВК Біоз-Волинь» Волинської області, ТОВ 
«Сварог Органік» і ТзОВ «Біоз Хорост» Хмельницької області.

висновки і перспективи подальших досліджень. З метою 
пришвидшення біологічної ферментації та покращення якості 
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отриманих органічних добрив необхідно в компостну суміш при 
підготовці її до ферментації додавати біодобавки – глауконіт, 
природний бішофіт та біодеструктор «Вермистим-Д».

Проводяться дослідження по використанню отриманого 
органічного добрива «Біоактив» як кормової добавки для годівлі 
тварин та отримання органічних добрив в гранульованому виді.
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Аннотация. Представлены результаты проведенных исследований по 

совершенствованию ускоренной технологии переработки органических от-
ходов методом биологической ферментации. 

Установлено, что добавление в компостную смеси каинита, глауконита, 
природного бишофита, биодеструктора «Вермистим-Д» ускоряло процессы 
биологической ферментации и качество полученных органических удобрений. 

Ключевые слова: органические отходы, биоферментация, «биоактив», 
«биодобавки», «Вермистим-Д».
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inflUenCe of miCrobial preparations  
on miCrobiologiCal proCessesin rhizosphere  

and prodUCtiVity of legUmes 
Annotation. At present in Ukraine main priorities in agricultural production 

are its ecologization, rational use natural resource, resource-conservation and eco-
nomic practicability. In this connection, biotechnologies of growing of soybean, pea 
and other legumes have been designed. These technologies are based on the strate-
gies of joint using biopreparations with strains of heterotrophic microorganism 
of different action (symbiotic nitrogen fixing, phosphate mobilizing and growth-
promoting activity, antagonistic activity to phytopathogens, entomocide activity 
to phytophagans). Such biotechnologies allow raising plant productivity, to protect 
the plants from pathogen infection, to control the quantity of phytophagans, and 
to get qualitative and ecologically safe products of plant-grower. This work inves-
tigated the influence of pre-sowing seeds by microbial preparations on the basis of 
effective heterotrophic (nodulating, growth-promoting and phosphate mobilizing 
microorganisms, and microorganisms-antagonists of the phytopathogenes) and 
phototrophic microorganisms (cyanobacteria) on changes of microbial cenoses 
and its functional structure (the number of the main ecological trophic groups of 
microorganisms, ratio of a mineralization and index of oliogotrophic) and seed 
productivity of plants legumes in the cultivation in the steppe zone of Crimea were 
investigated. Phase of development of plants, legumes species and introduction of 
poly–functional preparations are influenced on formation and function microbial 
cenoses in a rhizosphere of legumes. Possibility of an intensification of biological 
activity in the rhizosphere soil at different stages of ontogenesis of legumes at the 
expense of an introduction the heterotrophic and phototrophic microorganisms 
were proved. Application of poly-functional preparations affect on mineralization, 
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