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ВСТУП 

Широке застосування добрив і пестицидів в аграрному виробницт-
ві забезпечило значне підвищення урожайності сільськогосподарських 
культур як у нашій країні, так і за кордоном. Унаслідок використання 
агрохімікатів рівень урожайності зернових у країнах Західної Європи 
досяг 5–6 т/га. Водночас надмірне застосування мінеральних добрив 
та незбалансоване живлення рослин знижує якість рослинницької про-
дукції, а неправильне зберігання та використання хімічних речовин 
може призвести до забруднення довкілля. У зв’язку з цим виникає не-
обхідність пошуку альтернативних засобів забезпечення культурних 
рослин елементами живлення та підвищення урожайності за рахунок 
доступних ресурсів [1]. 

Особливої уваги заслуговує такий вид добрив як компости. Пози-
тивний вплив компостів проявляється не лише в тому, що вони спри-
яють накопиченню в ґрунті гумусу. За тривалого системного вико-
ристання компостів покращуються фізико-хімічні властивості ґрунтів: 
збільшуються запаси поживних речовин, знижується кислотність, пок-
ращується агрегатний склад [2]. 

Найпростішим шляхом виготовлення біоорганічного добрива з від-
ходів сільського господарства (пташиний послід, гній ВРХ, солома та 
ін.) є спонтанна ферментація в буртах на відкритих або критих майда-
нчиках. Інший напрям — контрольована ферментація в закритих або 
напівзакритих камерах з використанням керованих каналів. Для недо-
пущення анаеробних процесів у буртах та забезпечення високої тем-
ператури компостування супроводжують продуванням субстрату пові-
трям. Використання механізації дозволяє зробити процес безперерв-
ним, але він є енергоємним і тому економічно непривабливим [3; 4]. 

Перспективним вбачається створення технологій компостування 
органічної речовини на основі інтродукованих до компостних сумішей 
корисних з агрономічної точки зору мікроорганізмів. По суті, такі компо-
сти можуть бути своєрідними мікробними препаратами комплексної дії. 
Так, для компостування органічного субстрату на основі пташиного 
посліду та гною ВРХ використовують різні види мікроскопічних грибів з 
родів Aspergillus P. Micheli, Trichosporon Behrend, Fusarium Link, Sporo-
trichum Link, Mucor Fresen., Trichoderma Pers та бактерій з родів Bacil-
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lus Cohn, Pseudomonas Schroeter, Streptococcus Rosenbach, Lactobacil-
lus Beijerinck, Azotobacter Beijerinck, Azomonas Winogradsky тощо [5–8]. 

Обнадійливими у цьому аспекті є мікроміцети роду Trichoderma, 
оскільки окремі представники цієї таксономічної групи мають низку цін-
них агрономічних властивостей, зокрема, вони є потужними біодестру-
кторами органічної речовини, антагоністами низки збудників захворю-
вань культурних рослин та продуцентами фітогормонів [4–6]. 

У літературі є багато повідомлень щодо застосування мікрооргані-
змів для активізації процесів компостування органічних субстратів, 
проте варто зазначити, що більшість технологій практично не врахо-
вують мікробіологічні аспекти повною мірою, оскільки інтродукція агро-
номічно цінних мікроорганізмів до компостованих субстратів має спон-
танний характер, також не враховуються сукцесійні зміни під час про-
цесу компостування. Важливим залишається визначення оптимальних 
термінів для інтродукції мікробних інокулянтів, оскільки саме це мати-
ме вирішальний вплив на максимальний розвиток внесених до субст-
рату мікроорганізмів, а отже і на процес компостування. На нашу дум-
ку, такий підхід щодо поведінки інтродукованого до компостованого 
субстрату мікроорганізму може дозволити не лише забезпечити утилі-
зацію відходів, а й отримати ефективне та безпечне біоорганічне доб-
риво, збагачене корисною мікробіотою та фізіологічно активними речо-
винами. 

У результаті проведених досліджень в Інституті сільськогосподар-
ської мікробіології та агропромислового виробництва НААН створено 
технологію керованого (відповідно до впливу інтродукованого мікроор-
ганізму) компостування, що дозволяє отримати біоорганічне добриво з 
високим вмістом інтродукованих мікроорганізмів, а також їх метаболі-
тів, у т. ч. й рістстимуляторних речовин. Практично таке добриво є сво-
єрідним мікробним препаратом з широкими функціями. 

Створена технологія сприятиме вирішенню проблеми утилізації 
пташиного посліду та передбачає використання недорогої місцевої 
сировини. 
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МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ 
БІОКОМПОСТУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ 

НА ОСНОВІ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ 
МІКРОМІЦЕТА TRICHODERMA HARZIANUM PD3 

Для оптимального перебігу процесів компостування важливе зна-
чення має вуглецево-азотний баланс (співвідношення C : N) у компос-
тованому субстраті. Оптимальним є співвідношення від 20 : 1 до 30 : 1. 
Чим ширше співвідношення елементів у субстратах, ти повільніше мі-
нералізуються органічні сполуки. За вузького співвідношення C : N мі-
нералізація проходить швидко, проте втрачається значна частина азо-
ту внаслідок утворення аміаку і його подальшого вивітрювання. 

Отже, оптимізація компостованих субстратів за співвідношенням 
C : N є важливим прийомом, який дозволяє створити оптимальні умови 
для протікання мікробіологічних процесів, вплив яких є вирішальним 
для отримання якісних компостів. 

Оптимізація зазвичай здійснюється за використання органічних 
матеріалів із широким співвідношенням C : N, таких як солома, торф, 
відходи паперової та лісозаготівельної галузей. Всі вищеперераховані 
компоненти змішуються в розрахункових кількостях з гноєм ВРХ, пос-
лідом птахів, фекаліями тощо. Причому для оптимізації можна комбі-
нувати різні складові. Цей технологічний прийом, крім отримання якіс-
них органічних добрив, має й екологічний ефект за рахунок утилізації 
місцевих органічних відходів [7–9]. 

У наших дослідженнях проведено вивчення ефективності поєд-
нання курячого посліду з соломою та торфом. Відповідно, схема дос-
ліду включала такі варіанти: 

1. Контроль (курячий послід) із співвідношенням C : N = 9,6 : 1. 
2. Компостна суміш № 1 (курячий послід з соломою й торфом) зі 

співвідношенням C : N = 20 : 1. 
3. Компостна суміш № 2 (курячий послід із торфом) зі співвідно-

шенням C : N = 20 : 1. 
Модельні досліди з компостування органічних субстратів на основі 

пташиного посліду проводили в пластикових контейнерах, куди помі-
щали по 5 кг курячого посліду вологістю 60–70 %. З метою оптимізації 
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співвідношення С : N на рівні 20 : 1 відповідно до варіантів досліду до 
посліду додавали подрібнену солому у кількості 0,7 кг і торфу — 
1,9 кг (суміш № 1) або лише торфу 2,4 кг (суміш № 2). Повторність до-
сліду — чотирикратна. 

Під час дослідження в динаміці чисельності мікроміцетів встанов-
лено такі особливості їх розвитку. Найвищі показники кількості цих мік-
роорганізмів протягом майже усього періоду дослідження спостерігали 
у компостній суміші № 2 (рис. 1). Поступове зростанні кількості грибів у 
субстраті починається з другого місяця компостування й продовжується 
протягом наступних трьох місяців. Максимальні показники чисельності 
мікроміцетів у цьому варіанті досліду відзначено на четвертому місяці 
компостування (105 діб). З четвертого до восьмого місяців компосту-
вання (105–273 доби) чисельність грибів залишається досить сталою. 

 

 
Рис. 1. Вплив співвідношення C : N у компості на розвиток 

мікроміцетів у компостованих субстратах: 
1 — контроль (курячий послід); 2 — компостна суміш № 1 (курячий послід з 
соломою і торфом); 3 — компостна суміш № 2 (курячий послід із торфом) 

 
Отже, інтенсивний розвиток мікроміцетів у компостованому субст-

раті починається з другого місяця компостування. Саме в цей період, 
на нашу думку, доцільною є інтродукція активних штамів мікроміцетів 
до субстратів на основі курячого посліду з метою скорочення термінів 
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компостування та покращення якості кінцевого продукту. Для перевірки 
цього висновку проводили наступний дослід, який передбачав дослі-
дження компостування органічних субстратів на основі курячого послі-
ду за інтродукції T. harzianum у різні періоди компостування субстрату. 
Схема досліду включала такі варіанти: 

1. Контроль (компостна суміш № 1 без внесення селекціонованих 
мікроорганізмів). 

Інтродукція до компостної суміші № 1 T. harzianum: 
2. У 1-й місяць компостування. 
3. На 2-й місяць компостування. 
4. На 3-й місяць компостування. 
5. На 4-й місяць компостування. 
Суспензію T. harzianum отримували шляхом вирощування мікро-

міцетів у пробірках на скошеному сусло-агарі з подальшим змиванням 
водою. Отримана суспензія мала концентрацію клітин 6,4×106 КУО/мл. 
Її вносили до компостованого субстрату з розрахунку 128 тис. КУО/г 
сухого субстрату.  

Встановлено, що за інтродукції T. harzianum до субстрату на дру-
гий місяць компостування відбувається інтенсивний розвиток гриба, що 
сприяє збагаченню отриманого компосту цим мікроміцетом. Внесення 
суспензії в інші періоди забезпечувало значно менші показники чисе-
льності T. harzianum. Такий розвиток гриба цілком узгоджується з по-
передніми дослідженнями й підтверджує наше припущення щодо успі-
шності інтродукції тих чи інших мікроорганізмів безпосередньо перед 
початком відповідних сукцесійних змін в угрупованні мікроорганізмів. 
Отже, встановлено оптимальний період для інтродукції в компостова-
ний субстрат гриба T. harzianum. Інтродукція доцільна через 1 місяць 
після початку компостування, тобто перед початком інтенсивного роз-
витку мікроміцетів у субстраті. 

Досліджені мікробіологічні особливості дозволили розробити тех-
нологію, що полягає в компостуванні пташиного посліду з іншими ком-
понентами в ефективному їх поєднанні. Компостування, окрім пташи-
ного посліду, передбачає використання таких компонентів, як торф, 
солома та суспензія гриба T. harzianum PD3.  
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Рис. 2. Розвиток T. harzianum у компостованій суміші за різних 

строків інтродукції: 1 — у перший місяць; 2 — у другий місяць; 
3 — у третій місяць; 4 — у четвертий місяць 

 
Оптимальне співвідношення компонентів субстрату для компосту-

вання: 
– послід — 65 %; 
– торф — 25 %; 
– солома — 10 %. 
Щоб одержати максимально ефективний компост, необхідно до-

тримуватися певних умов процесу компостування. Технологія біоком-
постування й отримання біоорганічного добрива передбачає три осно-
вні етапи:  

– попередня підготовка компостованої суміші; 
– інтродукція гриба T. harzianum PD3; 
– аерація шляхом перемішування субстрату з періодичністю 

15 днів (двічі на місяць). 
Попередня підготовка компостованої суміші 
З метою оптимізації С : N на рівні 20 : 1 перед попередньою фер-

ментацією свіжий пташиний послід змішують із торфом і соломою у 
розрахованих кількостях. Наприклад, на 1 т курячого посліду береться 
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140 кг соломи і 380 кг торфу. Солома і торф, крім оптимізації вмісту 
вуглецю в компості, виконують також і функції поглиначів запахів та 
низки поживних речовин, що сприяє їх збереженню в процесі компос-
тування. 

Отриманий субстрат укладають у бурти й витримують протягом 
одного місяця для здійснення попередньої ферментації. 

Попередня підготовка є необхідним етапом для ефективного ком-
постування субстрату, оскільки свіжий пташиний послід несприятливий 
як для розвитку мікроміцетів T. harzianum PD3, так і для оптимального 
перебігу процесів мінералізації. Це зумовлено такими причинами: 

– інгібуванням розвитку інтродукованого гриба аміаком, який утво-
рюється за інтенсивного розкладання азотних сполук; 

– зниженням забезпечення внесеного в субстрат мікроміцета кис-
нем, що зумовлено насиченням субстрату вуглекислим газом, який 
вивільняється за мінералізації органічних речовин; 

– розігріванням субстрату до температури від 60 °С до 70 °С, що 
знижує активність інтродукованих грибів та інших мезофільних мікро-
організмів.  

Під час попередньої ферментації періодично перемішують субст-
рат (один раз на два тижні), що сприяє додатковому проникненню кис-
ню в масу органічного матеріалу, забезпечуючи пришвидшене роз-
кладання органічної речовини, а відтак — скорочення тривалості фер-
ментації. 

Вологість субстрату під час первинної ферментації необхідно під-
тримувати на рівні 60–70 %. Тривалість ферментації — 1 місяць. 

Інтродукція мікроміцета T. harzianum PD3 
1. Після попередньої ферментації в компостовану суміш вносять 

суспензію штаму гриба T. harzianum PD3, яка надається Інститутом 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 
НААН. Штам характеризується високою целюлозоруйнівною активніс-
тю, активним розвитком у субстратах на основі курячого посліду й здат-
ністю до продукування фізіологічно активних сполук, у т. ч. фітогормо-
нів. Суспензію штаму T. harzianum PD3 до компостованого субстрату 
вносять з розрахунку 1,8×107 КУО на 1 кг компосту разом із поливною 
водою. Це забезпечує рівномірне розосередження інокулянта в масі 
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субстрату. Вологість субстрату після поливу повинна бути в межах від 
60 % до 70 %. 

2. Отриману суміш укладають у бурти висотою 1–1,5 м, шириною 
1,5–2,0 м. (Важливо! Збільшення розмірів бурта недоцільне, оскільки 
це спричиняє саморозігрів компосту, що веде до загибелі інокулянта в 
субстраті.) 

Компостування бажано здійснювати в приміщенні з постійною тем-
пературою повітря (від + 17 до + 24 °С). Суміш укривають поліетилено-
вою плівкою або іншим аналогічним матеріалом з метою запобігання 
втрат вологи та утворення кірки. За неможливості забезпечення вище-
зазначених умов бурти укривають соломою (це сприяє стабілізації тем-
ператури, проте створює перешкоди для перемішування субстрату). 

3. Компостування триває 4 місяці з періодичним перемішуванням 
компостної маси двічі на місяць. За великих об’ємів субстрату (а також 
за використання соломи для укривання буртів) можна використовувати 
грейферний навантажувач, за допомогою якого маса кілька разів пі-
діймається і опускається, що дає змогу наситити субстрат киснем, про-
те найкращими механізмами для цього є спеціальні аератори. 

Штам T. harzianum PD3 активно впливає на швидкість мінераліза-
ції органічних речовин, що входять до складу компосту. В табл. 1 на-
ведено результати визначення ступеня розкладання соломи в компос-
тованому субстраті. Як бачимо, інтенсивність мінералізації соломи 
зростає на 72–75 % проти контролю. Проте збільшення стартової кіль-
кості T. harzianum PD3 понад 18 тис. КУО/г субстрату не забезпечує 
суттєвого збільшення розкладу соломи. 

Варто звернути увагу, що тривалість компостування не повинна 
перевищувати чотирьох місяців, оскільки це призводить до зниження 
вмісту інтродукованого мікроорганізму в компості. Застосування актив-
ного целюлозолітичного штаму гриба забезпечує за цей проміжок часу 
розкладання соломи на дві третини від початкової її кількості у компос-
тованому субстраті. Більш тривале компостування для збільшення від-
сотка деструкції соломи в компостах недоцільне, оскільки це спричи-
нить зниження в компості чисельності як інтродукованого мікроорганіз-
му, так і аборигенної мікробіоти. Напіврозкладені залишки соломи є 
джерелом живлення й розвитку інтродукованих целюлозолітичних мік-
роорганізмів, тому компости можуть бути своєрідними збагаченими 
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деструкторами соломи, що в майбутньому дозволить використовувати 
їх не лише як органічне добриво, але й як можливий препарат для ін-
тенсифікації деструкції соломи на полях. 

 
Таблиця 1. Ступінь розкладу соломи на кінцевій стадії 
компостування субстрату на основі курячого посліду 

Варіанти досліду Ступінь розкладання 
соломи, % 

Контроль (без внесення мікроорганізмів) 45,6 

Trichoderma sp. PD3 (18 тис. КУО/г субстрату) 78,5 

Trichoderma sp. PD3 (93 тис. КУО/г субстрату) 79,9 

Trichoderma sp. PD3 (180 тис. КУО/г субстрату) 81,2 

Trichoderma sp. PD3 (360 тис. КУО/г субстрату) 78,3 

НІР05 5,3 
 
Необхідною умовою ефективного компостування є підтримання 

вологості субстрату на рівні 60–70 %. Зниження або збільшення вмісту 
вологи в компості спричиняє загибель інтродукованого мікроорганізму, 
призводить до неповної переробки органічної речовини та зниження 
якості компосту. Вологість субстрату регулярно контролюють за допо-
могою ґрунтових вологомірів або гравіметричним методом. Дотриман-
ня вищезазначених параметрів компостування сприяє активному роз-
витку інтродукованих мікроміцетів, що забезпечує не лише деструкцію 
органічних речовин, але й збагачення отриманого компосту фізіологіч-
но активними речовинами.  

На час закінчення процесу компостування чисельність інтродуко-
ваних до субстрату мікроміцетів складає близько 3×105 КУО/г сухого 
компосту, тобто зростає на два порядки проти стартової кількості 
(табл. 2). 

Отже, інтродукція штаму T. harzianum PD3 до компостованого суб-
страту на основі пташиного посліду, соломи й торфу забезпечує ско-
рочення терміну компостування, накопичення в компості агрономічно 
цінних мікроорганізмів — активних продуцентів фізіологічно активних 
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Таблиця 2. Динаміка чисельності мікроміцета Trichoderma sp. PD 3 
у компості на основі курячого посліду, виробничий дослід 

Тривалість 
компостування 

Чисельність, 
тис. КУО/г сухого компосту 

Частка від загальної 
чисельності мікроміцетів, % 

2 місяці 17,9 ± 2,9 1,1 

3 місяці 399,4 ± 79,9 22,7 

4 місяці 293,3 ± 30,8 25,6 
 

речовин. Використання такого біоорганічного добрива в технологіях 
вирощування сільськогосподарських культур сприятиме корекції скла-
ду угруповань мікроорганізмів у ґрунті й забезпечить культурні рослини 
фітогормонами та іншими сполуками. 

 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
БІООРГАНІЧНОГО ДОБРИВА БІОКОМ 

Біоорганічне добриво, отримане в результаті компостування орга-
нічного субстрату на основі пташиного посліду за участі штаму мікро-
міцета T. harzianum PD3, призначене для застосування у землеробстві 
з метою поліпшення росту й розвитку рослин, оптимізації їх мінераль-
ного живлення та покращення якості сільськогосподарської продукції. 

Так, за вирощування пшениці озимої ефективним є використання 
нового добрива, яке отримало назву «Біоком». У наших дослідах від-
значено, що його застосування сприяє покращенню схожості насіння 
пшениці. Фізіологічно активні речовини біоорганічного добрива забез-
печують швидкий ріст вегетативної маси, активізують формування 
генеративних органів. Крім того, активно розвивається коренева сис-
тема, збільшується як маса коренів, так і їхній об’єм, що забезпечує 
зростання загальної та активної адсорбційної поверхні коренів та 
сприяє покращенню надходження води й поживних речовин із ґрунту. 
Зазначені ефекти позитивно позначаються на урожайності культури та 
якості отриманої продукції. 
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Ефективність компосту, отриманого за участі асоціації T. harzia-
num PD3, перевірено в польовому та виробничому дослідах. Польовий 
дослід проведено на чорноземі вилугованому (вміст гумусу — 3,03 %; 
рН(сол.) — 5,3 %; азоту легкогідролізованого — 95,2 мг/кг; рухомого фос-
фору — 226 мг/кг; обмінного калію — 108 мг/кг сухого ґрунту) дослідно-
го поля Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромисло-
вого виробництва НААН. 

Паралельно з компостом на основі курячого посліду, одержаним 
за впливу T. harsianum. PD3, досліджували ефективність компосту, 
отриманого без інтродукції мікроорганізмів. Позитивним контролем 
слугував варіант вирощування озимої пшениці за стандартних умов 
мінерального удобрення (N60) (табл. 3). 

 
Таблиця 3. Вплив удобрення на урожайність пшениці озимої,  

польовий дослід, ґрунт чорнозем вилугований, 2019 р. 

Варіанти досліду Урожайність, т/га 

Контроль (без удобрення) 6,79 

Азотні добрива (N60)* 7,94 

Компост на основі курячого посліду, 10 т/га 7,04 

Компост на основі курячого посліду, отриманий 
за впливу T. harsianum PD3, 10 т/га 7,86 

НІР05 0,41 

*) фосфорні й калійні добрива не застосовували у зв’язку з високим вміс-
том у ґрунті рухомих форм фосфатів і калійних сполук. 

 
У варіанті з внесенням компосту на основі курячого посліду, одер-

жаного за впливу T. harsianum. PD3, урожайність склала 7,86 т/га, що 
забезпечило 15,8 % приросту до контролю (вирощування без внесення 
компосту й мінеральних добрив) та 11,6 % приросту до варіанту з ви-
рощуванням пшениці за внесення традиційного компосту. Треба під-
креслити, що урожайність пшениці за використання експериментально-
го компосту перебуває на рівні показника, отриманого за внесення мі-
неральних добрив. 
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Отже, польові випробування показали, що нове біоорганічне доб-
риво Біоком — це обґрунтована альтернатива мінеральним добривам 
з перспективами щодо застосування в органічному землеробстві. 

Для перевірки ефективності біодобрива проводили випробування 
в умовах виробничого досліду з пшеницею озимою у ТОВ «Агрофірма 
КОЛОС» (с. Пустоварівка Сквирського р-ну Київської обл.) на площі 
20 гектарів. Базовий варіант (що слугував контролем) — внесення мі-
неральних добрив у нормі N90P90K90. 

Застосування Біокому забезпечило зростання урожайності на 
25 %, що дозволяє рекомендувати його до використання в технології 
вирощування озимої пшениці (табл. 4). 

 
Таблиця 4. Вплив біоорганічного добрива Біоком на 

урожайність пшениці озимої, виробничий дослід, 
ґрунт — чорнозем типовий, 2020 р. 

Варіанти досліду Урожайність, т/га Приріст урожаю, % 

Базовий варіант (N90P90К90) 6,0 – 

Біоорганічне добриво Біоком, 
20 т/га 7,5 25,0 

 
Щоб досягти максимальної ефективності біоорганічного добрива, 

необхідно дотримуватися рекомендованих норм його внесення. Надмі-
рна доза добрива не лише недоцільна з економічної точки зору, але й 
може призвести до затримання розвитку рослин, що пов’язано з висо-
ким вмістом у ньому природних речовин фітогормональної дії. Тому в 
технології вирощування озимої пшениці на чорноземних ґрунтах біо-
добриво рекомендовано для основного внесення в дозі 10 т/га. 

Отже, технологія біокомпостування органічної речовини на основі 
пташиного посліду за інтродукції T. harzianum PD3 дозволяє отримати 
високоефективне, збагачене на агрономічно цінні мікроорганізми та 
речовини рістстимулювальної дії біоорганічне добриво Біоком. Біоком 
може використовуватися в технологіях вирощування озимої пшениці з 
метою покращення розвитку рослин та підвищення врожайності куль-
тури. 
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