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ПЕРЕВАГИ ГРАНУЛЬОВАНОГО ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ 

 

Комар А.С., artem.komar@tsatu.edu.ua 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Гранульований пташиний послід – універсальне та екологічно безпечне органічне 

добриво, за оцінками звичайних землеробів і аграрних господарств [1, 2]. Виняткова 

технологія гранулювання відходів птахівництва дозволила отримати нешкідливий для 

екології продукт, який навіть може використовуватися в якості годівлі в рибгоспах [3]. 

Основними послідовними стадіями переробки пташиного посліду є: ферментація, 

висушування, подрібнення та гранулювання, в результаті виконання яких отримаємо 

органічне добриво з низкою переваг перед конкурентами [4]: 

• повний набір мінеральних речовин і мікроелементів необхідних рослинам; 

• екологічно нешкідливе (відсутні нітрати, насіння бур’янів, хвороботворні бактерії); 

• органічні речовини сприяють відновленню структури гумусного шару ґрунту;  

• проста технологія внесення, в тому числі механізованим способом; 

• можна вносити локально; 

• зручність і безпека зберігання; 

• довгий термін зберігання, у відкритій упаковці втрачає мінімум поживних речовин;  

• не токсичне, відсутній неприємний запах. 

Тобто, за своїми властивостями гранульований пташиний послід краще багатьох 

органічних добрив, а за наявністю поживних речовин і швидкістю засвоюваності не 

поступається комплексним мінеральним. Таким чином, гранульований послід є цінним 

органічним добривом, застосування якого дозволить підприємствам АПК підвищити 

родючість ґрунту, поліпшити структуру і її фізичні властивості, збільшити врожайність 

культур і отримати екологічно чисту (органічну) продукцію. 

Використання гранульованого добрива дозволяє ефективніше використовувати 

живильний потенціал, при істотному зниженні дозування внесення. Знижуються витрати 

пов’язані зі зберіганням добрива, його транспортуванням і внесенням [5]. Форма добрив у 

вигляді гранул розширює агротехнічні можливості їх використання. Також і ефективним 

напрямком діяльності для птахоферм є виробництво гранульованого пташиного посліду, так 

як відсутність накопичення пометних мас дозволяє поліпшити екологічну обстановку на 

птахофабриках. Додатковим джерелом прибутку птахофабрик є продаж гранул з посліду.  
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