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(57) Спосіб отримання біологічно знезараженого
органо-мінерального добрива-меліоранта, який
полягає в перемішуванні гнійної маси вологістю
70...98% з мінеральними компонентами, який від-
різняється тим, що як мінеральні компоненти ви-
користовують вапнякові матеріали, які містять не
менше 75% оксиду кальцію, при такому співвідно-
шенні компонентів добрива-меліоранта (масо-
вих %):

- гнійна маса                   83...91%;
- вапнякові матеріали      9...17%.

Винахід відноситься до сільського господарст-
ва і може бути використаний для приготування ор-
гано-мінеральних меліоративних сумішей при ути-
лізації відходів тваринницьких ферм.

Відомі способи приготування органічних і ор-
гано-мінеральних меліоративних добрив (а.с.
СССР № 1569335, а.с. СССР № 1654294), які пе-
редбачають обробіток гноєвої маси, отриманої з
тваринницьких приміщень, різними хімічними реа-
гентами, в тому числі і кальційутримуючими, а са-
ме солями кальцію (NН4)2СО3 і СаSO4 (а.с. СССР
№ 16542294) або сумішшю гіпсу з вапном у спів-
відношенні 1:1 (а.с. 1569335). Отримані, при цьо-
му, органо-мінеральні добрива-меліоранти, при їх
внесенні до грунту покращують його (грунту) агро-
хімічні властивості за рахунок підвищення насиче-
ності колоїдного комплексу грунту кальцієм та ін-
тенсифікації процесів фіксації азоту в гноєвій масі.
Проте, досягнення покращення потенційної родю-
чості грунту при внесенні до нього органо-
мінеральних сумішей, може значно погіршити біо-
логічний склад кореневих шарів грунту за рахунок
внесення до них, разом з наведеним вище скла-
дом органо-мінеральних сумішей, незнищених на-
сіння бур'янів і гельмінтної фауни, які містить гноє-
ва маса.  Як наслідок,  це призводить до зниження
загального рівня екологічної безпеки зазначених
органо-мінеральних сумішей.

Відомий спосіб отримання органо-міне-
рального добрива (а.с. СССР №1625858 - прото-
тип), відповідно до якого гній з тваринницьких
приміщень перемішується з мінеральними компо-
нентами і одночасним введенням до суміші за-

кваски дріжджів, яка дозволяє покращити аерацію
реакційної маси суміші і підвищити технологічну
температуру суміші до 25...30°С. Ефективність
цього способу полягає в значному скороченні часу
дозрівання органіки і в переведенні її речовин в
складові частини гумусу, що можна пояснити під-
вищеною температурою технологічного процесу.
Проте, як походить з аналізу опису прототипу, на-
ведений інтервал технологічної температури
(25...30°С), відповідно до розглядуваного способу,
невзмозі забезпечити денатурацію білкових спо-
лук, насіння бур'янів і гельмінтної фауни, які міс-
тить гноєва маса. Таким чином, органо-мінеральна
суміш, яка готується відповідно до способу-
прототипу, не забезпечує підвищення рівня екобі-
ологічної безпеки грунту. Наявність в грунті гель-
мінтної фауни не лише погіршує його біологічний
склад, але і призводить до біологічного забруд-
нення відкритих водойм і грунтових вод, які розта-
шовані поблизу, а це, в свою чергу, призводить до
погіршення загального екологічного стану як зе-
мель сільськогосподарського використання, так і
всього територіального агроеколандшафту в ціло-
му. Високий рівень засміченості грунту насінням
бур'янів зумовлює необхідність виконання компле-
ксу агротехнологічних заходів по захисту сільсько-
господарських рослин. Це пов'язано з додаткови-
ми енергетичними витратами, застосуванням під-
вищених рівнів гербіцидів,  пестицидів тощо,  що в
свою чергу також погіршує екологічний стан грун-
тів сільськогосподарського використання і прилег-
лих до них територій.
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В основу способу, що пропонується, постав-
лена задача підвищення рівня екологічної безпеки
органо-мінеральних добрив-меліорантів, які засто-
совують в сільськогосподарському виробництві,
шляхом перемішування гноєвих мас вологістю
70...98% з кальційутримуючими мінеральними
компонентами, які містять не менше 75% оксиду
кальцію, що має забезпечити технологічну темпе-
ратуру приготування суміші вище за 45°С. Як на-
слідок, забезпечується загибель гельмінтної фау-
ни і значне зниження схожесті насіння бур'янів, які
містить гноєва маса.

Сутність способу, який пропонується, полягає в
отриманні біологічно знезараженого органо-
мінерального добрива-меліоранта шляхом пе-
ремішування гноєвої маси вологістю 70...98% з
вапняковими мінеральними компонентами, до
складу яких входить не менше 75% оксиду каль-
цію при такому співвідношенні компонентів доб-
рива-меліоранта (масових %):

- гноєва маса                     83...91%;
- вапнякові матеріали         9...17%.
В процесі приготування суміші і подальшого її

компостування, її (суміші) температура, як показу-
ють результати лабораторних досліджень (фіг.),
підвищується понад 45°С, що є вище за темпера-
туру денатурації білкових з'єднань гельмінтної фа-
уни і насіння бур'янів, які містить органічна части-
на виготовлюваного добрива-меліоранта.

Органічні і мінеральні компоненти добрива-
меліоранта перемішуються в ємкостях (наприклад,
запарники-змішувачі для кормів С-12, С-6, С-02)
або безпосередньо на майданчиках для компосту-
вання органічних добрив за допомогою стандарт-
них комплектів обладнання для видалення і
транспортування гною із тваринницьких ферм (на-
приклад, НПК-30) або серійного роздатчика-
змішувача РС-5А.

В процесі перемішування і подальшого компо-
стування вільна вода гноєвої маси, вологість якої
коливається в межах 70...98%, вступає в хімічну
реакцію з оксидом кальцію, вміст якого в мінера-
льних компонентах має складати не менше 75%:

Теплота, яка виділяється в процесі реакції у
вигляді підвищення температури, призводить до
нагрівання органо-мінеральної суміші до темпера-
тур, які перевищують температуру денатурації біл-
кових з'єднань.

За результатами аналізу температурного ре-
жиму технологічного процесу (фіг.), виконаного в
лабораторних умовах, встановлений діапазон оп-
тимального температурного режиму технологічно-
го процесу (фіг., зона І, варіанти 2, 3), який досяга-
ється при такому співвідношенні компонентів доб-
рива-меліоранта:

- гноєва маса                     83...91%;
- вапнякові матеріали         9...17%.
При зазначеному співвідношенні компонентів

добрива-меліоранта температура технологічного
процесу визначається межами 45...55°С.

При температурах вище зазначеного діапазо-
ну, які можуть бути досягнуті збільшенням вмісту в

суміші оксиду кальцію понад 17% (варіант 1), спо-
стерігається підвищення технологічної температу-
ри приготування суміші вище за температуру ки-
піння вільної води гноєвої маси.  Підвищення тем-
ператури технологічного процесу понад 55°С при-
зводить до втрат азотних сполук в органічній ком-
поненті суміші і, як наслідок, до зменшення її агро-
технологічної цінності як добрива. При зниженні
вмісту оксиду кальцію в суміші (варіант 4) мен-
ше 9%, технологічна температура не забезпечує
температурного діапазону денатурації білкових
сполук, і, як наслідок, не спостерігається загибелі
гельмінтної фауни і зниження схожесті насіння бу-
р'янів, які містить органічна компонента суміші-
меліоранта.

Таким чином, рецептура органо-мінеральної
суміші, яка пропонується, визначена діапазоном
співвідношень поміж вапняковими мінеральними
компонентами і гноєвою масою в межах 1:5...1:10.
Окрім того, зазначені співвідношення відповідають
і загальноприйнятим нормам внесення в грунт ор-
ганічних добрив і вапнякових хімічних меліорантів
для розкислення кислих грунтів (табл. 1).

За результатами лабораторних досліджень
процесу приготування органо-мінеральної суміші,
відповідно до способу, який пропонується, встано-
влено ефективність її (суміші) біологічного знеза-
ражування (табл. 2). Аналізи результатів лабора-
торних досліджень свідчать, що при дотриманні
рецептури органо-мінеральної суміші, яка пропо-
нується, спостерігається загибель 100% гельмінт-
ної флори і зниження схожесті насіння бур'янів на
45...100%.

Запропонований метод отримання біологічно
знезараженого органо-мінерального добрива-
меліоранта дозволяє забезпечити і ряд інших по-
зитивних результатів. Як один з таких результатів
може розглядатись ефект комплексності його (до-
брива-меліоранта) використання, який полягає в
одночасно отримуваному ефекті (при виконанні
лише однієї технологічної операції) від хімічної
меліорації грунту (розкислення) та підвищення в
ньому (грунті) органічної речовини. Як наслідок,
спосіб, який пропонується, забезпечує зниження
енергетичних, матеріальних і трудових витрат.

Експериментальні дані свідчать, що при до-
триманні заявляємої рецептури компонентів орга-
но-мінерального добрива, пропонований спосіб
дозволяє більш ефективно у порівнянні з відомим
(прототип) здійснювати біологічне знезаражування
органо-мінеральних добрив-меліорантів і забезпе-
чує комплексність при виконанні польових робіт з
хімічної меліорації грунтів і внесення органічних
добрив під сільськогосподарські культури.

Джерела інформації
1. Авторське свідоцтво СРСР № 1625858, кл.

С05F3/00,1991 (прототип).
2. Авторське свідоцтво СРСР № 1569335, кл.

С09К17/00,1990.
3. Авторське свідоцтво СРСР № 1654294, кл.

С05F3/00,1991.
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Таблиця 1

Середні норми внесення гною та вапна для супіщаних
і легкосуглинкових грунтів (рН<4,5) та відповідний діапазон рецептур

пропонованої органо-мінеральної суміші

Норми внесення гною,
(т/га)

Норми внесення вапна
(т/га)

Рецептура
(min«max)

20-60 3,5-4,5 1/4...1/12

Таблиця 2

Ефективність біологічного знезаражування
органо-мінерального добрива-меліоранта

Варіанти (Контроль) -
фекалії ВРХ

Фекалії ВРХ
(66,7%)+CaO

(33,3%)

Фекалії ВРХ
(66,7%)+СаО

(33,3%)

Фекалії ВРХ
(66,7%)+СаО

(33,3%)

Фекалії ВРХ
(66,7%)+СаО

(33,3%)
Виявлені яйця фа-

сціол 14 Відсутні відсутні відсутні 2

Виявлені яйця
трихостран-гіліда 8 Відсутні відсутні 1 4

Результати пере-
вірки проб на ВК не виявлено

Кількість насінин,
які проросли 12 Відсутні відсутні 7 9
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