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Мета статті – створення більш дешевого і ефективного способу знезараження гною тварин, 
забезпечення  скорочення термінів знезараження гною і покращання якості отриманого з нього доб-
рива. 

Методика дослідження. В експериментальних дослідженнях закладено дослідні штабелі твер-
дого підстилкового гною великої рогатої худоби і кіз, які пошарово обробляли в різних співвідношен-
нях до гною йодобромною мінералізованою пластовою водою (далі МПВ) Решетняківського родови-
ща. Контрольні штабелі гною не обробляли МПВ.Через кожні 15 днів після закладання штабелів від 
них відбиралися проби гною для вивчення процесу його знезараження від бактеріальних і інвазійних 
збудників. 

Результати дослідження. Результати проведених мікробіологічних і гельмінтологічних дослі-
джень показали повне знезараження гною від патогенної мікрофлори, яєць і личинок гельмінтів на 
30–45 день у літній і 60–90 день у зимовий період року в дослідних штабелях гною після пошарової 
обробки його МПВ в об’ємних співвідношеннях 50 л/м3 гною. В контрольних штабелях гній залишався 
не знезаражений протягом усього періоду спостереження. Було також доведено, що після обробки 
штабелів гною МПВ відмічається істотне збільшення в ньому органічної речовини і поживних еле-
ментів: азоту загального, азоту аміачного фосфору і калію. 

Елементи наукової новизни. Запропонований спосіб знезараження гною і отримання з нього  ви-
сокоякісного добрива включає додавання активного компоненту для прискорення процесу біотерміч-
ного знезараження гною тварин шляхом пошарової обробки його природнім мінералом – йодобром-
ною мінералізованою пластовою водою. 

Практична значущість. Запропонований спосіб знезараження гною і отримання з нього високо-
якісного добрива є дешевим, ефективним, дозволяє прискорити процес  біотермічного знезараження 
гною тварин, істотно знизити забруднення навколишнього середовища і може бути використаний 
як засіб підвищення поживності органічних добрив. Значно посилює практичний інтерес до МПВ і 
той факт, що запаси цього природного мінералу в Україні не обмежені. 
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Постановка проблеми. Гній – це органічна 
маса, що складається із екскрементів (фекалії і 
сеча) тварин та використаної підстилки (солома, 
опилки, торф і ін.). Наявність органічних речо-
вин робить гній незамінним добривом, яке під-
вищує родючість ґрунту та покращує його стру-

ктуру. Гній, як цінне добриво, треба зберігати. 
Проте, варто пам’ятати, що гній – це найбільш 
небезпечний фактор передачі збудників інфек-
ційних і, особливо, інвазійних хвороб. У твердо-
му гної збудники туберкульозу, бруцельозу, ліс-
теріозу, паратифу, бешихи зберігають свою жит-
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тєдіяльність від 70 до 260 днів, а збудники дер-
матомікозів – більше восьми місяців. У цьому 
органічному середовищі яйця і личинки гельмін-
тів зберігають життєздатність до 12 і більше мі-
сяців. Серед збудників інвазійних хвороб особ-
ливе значення мають так звані геогельмінти, 
цикл розвитку яких відбувається без участі про-
міжного хазяїна. У зв’язку з цим не виключені 
можливості зараження людей і тварин при вне-
сенні такого гною і фекалій у ґрунт. Крім цього 
епідемічна і епізоотична небезпека відходів тва-
ринництва проявляється й у тім, що гній у біль-
шості випадків є місцем розмноження мух і гри-
зунів, які є переносниками багатьох інфекційних 
та інвазійних захворювань: дизентерії, паратифу, 
бешихи, лептоспірозу тощо. 

Отже, не знезаражений гній має велику загро-
зу контамінації водоймів, ґрунту, підґрунтових 
вод, кормів і пасовищ небезпечними для людей і 
тварин збудниками. Такі обставини змушують 
відмовитися від практики вивозу на поля непід-
готовленого гною і вжити заходів щодо його 
знезараження і правильного зберігання з метою 
одержання якісного органічного добрива. Безла-
дне зберігання гною, зваленого в купи, призво-
дить до втрат 50–60 % поживних речовин і за-
бруднення території. 

Залежно від технології утримання тварин 
одержують гній підстилковий (вологість 68–
85 %), напіврідкий (вологість 86–92 %) і гнойові 
стоки – гноївка (вологість більше 92 %)  
[5, 10, 11].  

Аналіз основних досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання проблеми. У 
літературних джерелах висвітлено чимало спо-
собів знезараження гною від заразно хворих тва-
рин, які використовуються у ветеринарній прак-
тиці [2, 4, 13, 14]. 

Спалювання гною є найбільш задовільним з 
ветеринарно-санітарної оцінки за обсіменіння 
його спороутворюючими збудниками. 

Знезараження гною хімічними засобами. Цей 
спосіб знезараження гною застосовується в до-
сить великих масштабах, особливо в господарст-
вах, у яких є інфекційно хворі сільськогосподар-
ські тварини.  Задля цього як хімічні агенти ви-
користовуються речовини, які згубно діють на 
мікроорганізми, а саме хлорне вапно, формалін, 
рідкий аміак та інші сполуки. Недоліком такого 
способу знезараження є великі витрати дорого-
цінних реагентів, а також при цьому не забезпе-
чується повна дезінвазія гною і його знезара-
ження від патогенної мікрофлори, оскільки фор-
мальдегід  і аміак мають високу летучість. До 

того ж такі речовини, як аміак, формальдегід, 
вапняне молоко – це гостротоксичні, сильнодію-
чі речовини четвертого класу небезпеки, забруд-
нюють навколишнє середовище, потрапляючи в 
ґрунт, можуть знищувати нормальну ґрунтову 
мікрофлору. 

Механічний спосіб знезараження гною вклю-
чає різні механічні перетворення гнойових мас: 
відстоювання, прискорену сепарацію тощо. Ос-
новними недоліками  механічного способу зне-
зараження гною є облаштування накопичувачів 
великих розмірів, тривалий строк витримування 
(6–12 місяців), неповне його знезараження. Адже 
навіть після 1,5-річної витримки здатні зберігати 
життєздатність 30–80 % яєць гельмінтів. 

Невеликі об’єми рідкого гною, гнойових сто-
ків й осаду від відстійників знезаражують термі-
чним способом за температури 130 °С, тиску 
0,2 МПа і експозиції 10 хвилин за допомогою 
мобільної установки для термічного знезаражен-
ня гною. 

На великих тваринницьких комплексах рід-
кий гній поділяють на тверду і рідку фракції 
шляхом застосування відстійників. Тверду фрак-
цію гною складають у штабелі для біотермічного 
знезараження, після чого вивозять на поля для 
приготування компостів. Рідку фракцію злива-
ють в аеротанки для біологічного очищення за 
рахунок розкладання речовин під впливом кис-
ню повітря та нижчих мікроорганізмів. Освітле-
ну рідину знезаражують хлором. На великих аг-
ропромислових комплексах пропонується також 
метод іонізуючого випромінювання. Однак, 
впровадження цього методу стримується через 
необхідність застосування порівняно дорогих 
джерел випромінювання. 

Усі ці відомі і досліджені способи знезара-
ження гною не набули повсюдного впроваджен-
ня. Це пов’язано, очевидно, з рентабельністю, 
доступністю, економічною політикою господа-
рювання, більшими матеріальними витратами. 
Крім того залишається невирішеним питання 
надійності існуючих методів знезараження гною. 

Незважаючи на велику кількість розроблених  
методів підвищення екологічної безпеки тварин-
ницьких відходів, на сьогодні найпопулярнішим 
методом знезараження гною є біотермічний ме-
тод. Біотермічний метод знезараження гною об-
ґрунтований виникненням у штабелях гною під 
впливом життєдіяльності термофільних мікроор-
ганізмів високої температури (60–70 °С), яка ви-
кликає пагубну дію на збудників інфекційних і 
інвазійних хвороб тварин. Гній, одержаний від 
тварин хворих на спороутворюючі форми бакте-
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рій, спалюють. 
Для знезараження гною за біотермічним ме-

тодом на окремому відведеному майданчику не 
ближче 200 м від тваринницьких приміщень, 
водойм, криниць і без ухилів до них риють кот-
лован завширшки 3 м і завглибшки 25 см, дові-
льної довжини. Дно його із заглибиною (жоло-
бом) розміром 50×50 см на всю довжину по се-
редині утрамбовують шаром глини в 15–20 см. 
Перед укладанням гною жолоб покривають жер-
динами або хмизом, а потім шаром в 25–40 см 
соломи чи сухого гною від здорових тварин. Пі-
сля цього накладають конусом заввишки 1,5–2 м 
штабель із гною від хворих тварин, залишаючи 
вільними по 40–50 см краї котлована. Такий 
штабель покривають з усіх боків шаром 10 см 
(взимку 40 см) соломи, торфу або гною від здо-
рових тварин. Поверх нього насипають землю 
або пісок шаром завтовшки 10 см. 

Розмноження термофільних мікроорганізмів 
у штабелях гною можливе лише за визначених 
умов: достатнього надходження повітря у товщу 
штабеля, а також вологості гною в межах 50–
70 %. Сухий гній  рекомендується змочувати 
водою. У холодний період року доцільно вико-
ристовувати для цього теплу воду. Тривалість 
знезараження гною близько 2–3, взимку 4–6 мі-
сяців. Після цього гній використовують для удо-
брювання полів господарства. 

Але досить часто не повністю виконуються 
вимоги щодо біотермічного знезараження гною, 
знезараження його проходить тривалий період, в 
утвореному органічному добриві втрачаються 
поживні якості. Для підвищення ефективності 
знезараження гною і подальшого отримання із 
нього більш якісного органічного добрива нама-
гаються використовувати такі активні компонен-
ти: термофільні мікроорганізми та їх асоціації, 
що сприяє накопиченню в ньому антибіотичних 
речовин та прояву більшої антагоністичної акти-
вності щодо патогенних мікроорганізмів; солей 
полівалентних металів Fe, Mg, Mn, Сu, Zn, які 
значно прискорюють процес знезараження гною 
і покращують якості отриманого із нього добри-
ва; рідкого аміаку, який вводять у самі низинні 
шари штабеля гною, пошарова обробка штабелів 
гною стічними водами деревообробляючих і ме-
бельних підприємств, що містять знезаражуючий 
препарат – карбамідоформальдегідну смолу, що 
також посилює його знезараження [4, 12, 14].  

Проте, технологічний процес цих способів 
знезараження і приготування з нього органічного 
добрива відрізняється складністю із застосуван-
ням спеціального обладнання, дорогих активних 

компонентів, транспортних витрат, що унемож-
ливлює більшою мірою використання їх в умо-
вах сільського господарства. Крім того, такі ак-
тивні компоненти, як рідкий аміак, формальдегід 
(складова частина карбамідоформальдегідної 
смоли) є достатньо токсичними, екологонебез-
печними сполуками. 

Мета роботи – створення більш дешевого і 
ефективного способу знезараження гною тварин.  

У завдання досліджень входило: розробити 
спосіб, який забезпечує скорочення термінів зне-
зараження гною і покращання якості отриманого 
з нього добрива. 

У зв’язку із кризовим станом сільського гос-
подарства в Україні, складними економічними 
умовами на багатьох агропідприємствах виникає 
необхідність пошуку нових і недорогих актив-
них компонентів для підвищення ефективності 
біотермічного знезараження гною і подальшого 
отримання із нього більш якісного органічного 
добрива. 

У цьому плані, на наш погляд, великі перспе-
ктиви має застосування мінералізованих пласто-
вих вод (далі МПВ), які є супутнім продуктом 
під час розробки та експлуатації родовищ нафти. 

МПВ – це багатокомпонентна фізико-хімічна 
система, що складається із численних сполук 
(мінеральних, органічних і газових), які знахо-
дяться в рухливій рівновазі. У МПВ виявлено 
більше 60 елементів таблиці Д. І. Менделєєва, 
загальна мінералізація їх складає до 150 г/л. 
Вміст йоду і брому, як найбільш поширених мі-
крокомпонентів йодо-бромної МПБ більшості 
нафтових родовищ України, коливається відпо-
відно в межах 30–70 мг/дм3 і 200-350 мг/дм3. За 
даними Одеського науково-дослідного інституту 
курортології і медичної реабілітації МПВ не ма-
ють біологічно небезпечних сполук, солей важ-
ких металів, радіонуклідів і, за висновком інсти-
туту екогігієни і токсикології імені Л. І. Медведя 
МОЗ України, малотоксичні для організму  
тварин [6]. 

В останні роки МПВ знаходить широке за-
стосування в різних напрямах землеробства, ба-
льнеолікуванні серцево-судинних хвороб, захво-
рювань центральної і периферичної нервової си-
стеми, опорно-рухового апарату, захворювань 
шкіри бактеріальної і грибкової етіології у  
людей [3, 7, 9].  

Матеріали і методи досліджень. 
В експериментальних дослідженнях закладе-

но дослідні штабелі твердого підстилкового 
гною великої рогатої худоби і кіз, які пошарово 
обробляли в різних співвідношеннях до гною 
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МПВ Решетняківського родовища. Контрольні 
штабелі гною не обробляли МПВ. 

Через кожні 15 днів після закладання штабе-
лів від них відбиралися проби гною для вивчен-
ня процесу його знезараження від бактеріальних 
і інвазійних збудників. Видову приналежність 
мікроорганізмів, активність мікробного знезара-
ження гною проводили на підставі мікроскопії 
мазків, виготовлених із відібраних проб гною; 
вивченні культуральних і біохімічних властиво-
стей мікроорганізмів і біопроби.  

Результативність дезінвазії оцінювали шля-
хом мікроскопічного дослідження тест-проб. 
Життєздатність яєць гельмінтів і личинок оці-
нювали за методикою Г. А. Котельникова [8]. 
Видову диференціацію гельмінтів здійснювали 
за визначником «Атлас гельмінтів тварин» [1]. 

Після чотирьох місяців зберігання гною в 
штабелях було також проведено вивчення його 
хімічного складу. 

Результати дослідження. Результати прове-
дених мікробіологічних і гельмінтологічних до-
сліджень показали повне знезараження гною від 
патогенної мікрофлори, яєць і личинок гельмін-
тів на 30–45 день у літній і 60–90 день у зимовий 
період року в дослідних штабелях гною після 
пошарової обробки його МПВ в об’ємних спів-
відношеннях 50 л/м3 гною. В контрольних шта-
белях гній залишався не знезаражений протягом 
всього періоду спостереження. У відібраних 
пробах гною при цьому були виділені такі мік-
роорганізми: E. сoli, S. enteritidis, Str. agalactiae, 

St. albus; яйця трихурисів жуйних тварин, личи-
нки Strongyloides papillosus, личинки кишкових 
стронгілят ряду Strongylida: Chabertia ovina, 
Haemonchus contortus, Oesophagostomum 
radiatum. 

У результаті проведених експериментів дове-
дено, що після обробки штабелів гною МПВ від-
бувається цілий ряд позитивних змін у його які-
сному складі. При використанні МПВ у дозі 50 
л/м3 гною після чотирьох місяців його зберігання 
відмічається істотне збільшення в ньому органі-
чної речовини і поживних елементів: азоту зага-
льного, азоту аміачного фосфору і калію у відсо-
тках (19,4; 0,84; 0,35; 0,59; 0,85 в досліді та 18; 
0,60; 0,10; 0,43; 0,72 в контролі). 

На даний спосіб знезараження гною і отри-
мання з нього більш якісного добрива отримано 
деклараційний патент [13]. 

Висновок. Запропонований спосіб знезара-
ження гною і отримання з нього високоякісного 
добрива є дешевим, ефективним, дозволяє при-
скорити процес  біотермічного знезараження 
гною тварин шляхом пошарової обробки його 
йодобромною мінералізованою пластовою во-
дою в об’ємних співвідношеннях 50 л/м3, істотно 
знизити забруднення навколишнього середови-
ща і може бути використаний як засіб підвищен-
ня поживності органічних добрив. Значно під-
вищує практичний інтерес до МПВ і той факт, 
що запаси цього природного мінералу в Україні 
не обмежені. 
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Корчан Л. Н., Писаренко П. В., Корчан Н. И. Способ обеззараживания навоза и получения из 
него высококачественного удобрения 

 
Цель статьи – создание более дешевого и эффективного способа обеззараживания навоза жи-

вотных, обеспечения сокращения сроков обеззараживания навоза и улучшения качества полученного 
из него удобрения. 

Методика исследования. В экспериментальных исследованиях нами были заложены исследова-
тельские штабеля твердого подстилочного навоза крупного рогатого скота и коз, которые послой-
но обрабатывали в различных соотношениях к навозу йодобромной минерализованной пластовой во-
дой (далее МПВ) Решетняковского месторождения. Контрольные штабеля навоза не обрабатывали 
МПВ. Через каждые 15 дней после закладки штабелей от них отбирались пробы навоза для изучения 
процесса его обеззараживания от бактериальных и инвазионных возбудителей. 

Результаты исследования. Результаты проведенных микробиологических и гельминтологичес-
ких исследований показали полное обеззараживание навоза от патогенной микрофлоры, яиц и личи-
нок гельминтов на 30–45 день в летний и 60–90 день в зимний период года в исследовательских шта-
белях навоза после послойной обработки его МПВ в объемных соотношениях 50 л/м3 навоза. В конт-
рольных штабелях навоз оставался не обеззараженный в течение всего периода наблюдения. Было 
также доказано, что после обработки штабелей навоза МПВ отмечается существенное увеличение 
в нем органического вещества и питательных элементов: азота общего, азота аммиачного фосфо-
ра и калия. 

Элементы научной новизны. Предложенный способ обеззараживания навоза и получения из него 
высококачественного удобрения включает добавление активного компонента для ускорения процес-
са биотермического обеззараживания навоза животных путем послойной обработки его природным 
минералом – йодобромной минерализованной пластовой водой. 

Практическая значимость. Предложенный способ обеззараживания навоза и получения из него 
высококачественного удобрения является дешевым, эффективным, позволяет ускорить процесс би-
отермического обеззараживания навоза животных, существенно снизить загрязнение окружающей 
среды и может быть использован как средство повышения питательности органических удобрений. 
Значительно повышает практический интерес к МПВ и тот факт, что запасы этого природного 
минерала в Украине не ограничены. 

Ключевые слова: навоз, биотермическое обеззараживания, удобрения, минерализованные плас-
товые воды. 
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Korchan L. M., Pysarenko P. V., Korchan M. I. The method of manure decontaminating and obtain-

ing high-quality fertilizer from it  
 
The purpose of the article is to create a cheaper and more effective method of decontaminating animal 

manure, to reduce the time of manure treatment, and to improve the quality of fertilizers obtained from it. 
Research methods. In our experimental research the stacks of cattle and goat solid litter manure were set 

and then treated in layers with various ratios of  iodine-bromine mineralized reservoir water (hereinafter 
referred as the MRW) of the Reshetniaky deposit. Control stacks of manure were not treated by MRW. Every 
15 days after stacking, manure samples were taken to study the process of manure decontamination from 
bacterial and invasive pathogens. 
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The research results. The results of the conducted microbiological and helminthological studies showed 
complete decontamination of manure from pathogenic micro-flora, eggs and larvae of helminthes on the 30-
45th day in the summer and 60-90th day in the winter period of the year in experimental manure stacks after 
its layered treatment by MRW in volumetric ratios of 50 liters/m3 of manure. In control stacks, manure re-
mained not decontaminated throughout the observation period. It was also proved that after treating manure 
with MRW there is a significant increase of organic matter and nutrient elements in it: total nitrogen, nitro-
gen of ammonium phosphorus and potassium.  

The elements of scientific novelty. The offered method of decontaminating manure and obtaining high 
quality fertilizer from it involves the addition of an active component to accelerate the process of animal ma-
nure bio-thermal decontamination by layer treating it with natural mineral – iodine-bromine mineralized 
reservoir water. 

Practical significance. The offered method of decontaminating manure receiving a high quality fertilizer 
from it is cheap, efficient, and enables to accelerate the process of bio-thermic decontamination of animal 
manure, significantly reduce environmental pollution and it can be used as a means of increasing the nutri-
ent effectiveness of organic fertilizers. The fact that the reserves of this natural mineral in Ukraine are 
unlimited significantly increases the practical interest in MRW. 

Key words: manure, bio-thermal decontamination, fertilizers, mineralized reservoir water. 
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