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УКРАЇНА 

В Україні щорічний вихід органічних відходів тваринництва (гною великої 
рогатої худоби і свиней) становить близько 56 млн т. [1]. У той же час 
використовується в якості добрив всього лише 16% гною, інше накопичується, 
створюючи негативний вплив на навколишнє середовище Рідкий гній і гнойові 
стоки становлять найбільшу небезпеку для екології регіонів в першу чергу за 
рахунок вмісту органічних речовин: сечовини, фенолів, медичних препаратів, а 
також присутності патогенних мікроорганізмів, що викликають захворювання 
людини і тварин. 

Скорочення викидів можливе за рахунок впровадження нових 
технологічних рішень та екологічно безпечного поводження з тваринницькими 
відходами. Для переробки різних органічних відходів найбільш широко 
використовуються мікробіологічні процеси: компостування, метанове 
зброджування в анаеробних біореакторах, отримання органо-мінеральних 
добрив, переробка в кормові добавки. 

Приоритетным, екологічно безпечним та енергетично вигідним способом 
утилізації відходів тваринництва є анаеробна (метанова) переробка в біогазових 
установках. В процесі анаеробного зброджування в метантенках істотно 
поліпшуються агрохімічні властивості, санітарно-гігієнічні та екологічні 
показники збродженого гною, відбувається зв'язування амонію переклад 
азотистих речовин в засвоювану форму, зручну для живлення рослин. 

Метангенерация органічної сировини по ряду причин (висока 
капіталомісткість споруд, відсутність досвідчених кадрів і ін.) в даний час ще не 
отримала широкого застосування в сільгосппідприємствах України. Крім того, є 
й низка суто технічних проблем, які утруднюють експлуатацію біогазових 
установок. Так, на сучасних тваринницьких комплексах, де використовують 
підстилкові матеріали, утворюється твердий гній. Його переробка в метантенках 
значно ускладнюється за рахунок таких операцій, як подрібнення соломистих 
фракцій, розрідження, змішування, подача в реактори тощо. [3] 

При цьому переробка твердого гною має свої технологічні особливості. 
Відомо, що соломисті фракції і лігніновмістні компоненти підстилки не 

розкладаються мікробами в біогазових реакторах і переходять в тверду фракцію 
збродженої біомаси в незмінному вигляді. Внесення в ґрунт такого 
непереробленого залишку руйнує гумус ґрунту, що призводить, якщо регулярно 
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не вносити органіку, до різкого погіршення її властивостей [2]. Тобто тверда 
фракція збродженої біомаси потребує додаткової переробки. 

Враховуючи, що на сучасних тваринницьких підприємствах 
нагромаджується як рідкий, так і твердий гній, найкраще розв’язання проблеми 
переробки відходів – поєднання технологій анаеробного зброджування і 
біологічного компостування (вермікомпостування) для переробки лігнінної 
деревини за допомогою спеціалізованих дощових черв'яків в біогумус Вихідний 
продукт вермікомпостування – це високоякісне органічне добриво, придатне для 
всіх видів рослин. Технічне забезпечення технології вермікомпостування досить 
просте й не потребує суттєвих капіталовкладень.  

На підприємствах з гідравлічними системами прибирання відходів 
безпідстилковий гній слід переробляти, використовуючи біоенергетичні 
установки з отриманням біогазу і рідких добрив.  

Дослідження в напрямку використання вермікомпостування для переробки 
твердої фракції збродженого свинячого гною в біогумус проводились на кафедрі 
ХТПЕ ще у 90-х роках минулого століття, але були зупинені у зв’язку з 
відсутністю фінансування.  Зараз таки дослідження поновлюються. 
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