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обумовлені технічним станом агрегатів ДУ: продуктивністю вакуумного 

насоса, ємністю ресивера, протяжністю, висотою установки, ухилами і 

внутрішніми діаметрами молочних ліній і шлангів, конструктивними 

особливостями індивідуальних та групових дозаторів, вакуумрегуляторов, 

кількістю та типом доїльних апаратів, технічним станом системи.  

Отже, основними причинами, що впливають на стабілізаційні режими 

доїльної установки є втрати продуктивності через негерметичність і 

засміченості та зносу різних елементів.  
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ПЕРЕПЕЛИНИЙ ПОСЛІД В ГРАНУЛАХ –  

ЕФЕКТИВНЕ ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО 
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Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 
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Одним з найпопулярніших органічних добрив для городу і саду є 

пташиний послід. У своїй основі пташиний послід є швидкодіючим 

органічним добривом. Перевага концентрації комплексу хімічних речовин 

органічного походження в посліді проявляється в їх доступності та високій 

засвоюваності сільськогосподарськими рослинами. Живильні речовини в 
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посліді знаходяться в сприятливій для рослин і ґрунтової мікрофлори 

поєднанні, швидко розчиняються у воді. Сукупність пташиного посліду 

розподіляється за наступними видами: курячий, качиний, гусячий, 

перепелиний, індичий тощо, кожен з яких має свій хімічний склад і 

специфіку дії [1]. Перепелиний послід є найкориснішим з видового переліку 

(табл. 1), що обумовлює підвищення значущості розвитку перепелиних 

ферм з позиції збільшення виробництва яєць і м’яса, так як невелика птиця 

вирізняється продуктивністю, а її продукція має високу поживну цінність і 

лікувально-профілактичні властивості. У зв'язку з цим в Україні розведення 

перепелів має високу тенденцію до зростання, що веде до збільшення 

виробництва цінного добрива – перепелиного посліду. 

 

Таблиця 1 – Хімічний склад пташиного посліду 

Хімічний склад, % 
Послід 

Перепелиний Курячий Качиний Гусячий 

Вологість (Н2О) 68 56 70 76 

Азот (N) 1,4 1,6 0,7 0,5 

Окис фосфору (Р2О5) 1,6 1,5 0,9 0,5 

Окис калію (К2О) 1,0 0,8 0,6 0,9 

Окис кальцію (CaO) 8,5 2,4 1,1 0,8 

Окис магнію (MgO) 0,8 0,7 0,2 0,2 

Окис сірки (SO2) 0,5 0,4 0,3 0,1 

 

Крім мікроелементів, в посліді перепела міститься велика кількість 

поживних органічних речовин, які стимулюють активне зростання рослин: 

мідь; марганець; цинк; кобальт тощо. Вихід від споживання перепілкою 1 кг 

корму становить 1 кг посліду, що обумовлює низьку його собівартість при 

високій економічній, виробничій та екологічній віддачі. Однак свіжим 

послідом рослини підгодовувати не можна, окрім неприємного запаху в 

ньому міститься досить велика кількість біологічно активних речовин і 

живих кишкових бактерій птиці, здатних сильно обпекти рослини, тому 

перед застосуванням в ґрунті його необхідно правильно приготувати. 

З огляду на особливості перепелиного посліду його потрібно вносити 

в переробленому вигляді тільки по науково-обґрунтованим нормам. По дії 

на урожай в перший рік внесення перепелиний послід близький до 

мінеральних добрив, так як в ньому переважно багато азоту і фосфору. 

Завдяки високій концентрації органічних компонентів і їх поступовому 

вивільненню він впливає на врожай і в наступні 2-3 роки, тобто володіє 

післядією. Після внесення в ґрунт сприятливу дію перепелиного посліду на 
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ріст і розвиток рослин зберігається, як мінімум, протягом трьох років. 

Висушений, ферментований і знезаражений перепелиний послід 

продають у вигляді порошку, але гранульований послід має додаткові 

переваги [2, 3]: 

- майже необмежений термін зберігання, навіть в розкритій упаковці; 

- має властивості мінеральних добрив пролонгованої дії, у яких вихід 

поживних речовин в ґрунт відбувається рівномірно і поступово; 

- виключений залповий викид активного азоту в ґрунт, на відміну від 

порошкового посліду, що виключає накопичення нітратів в плодах; 

- технологічна широта достатня для дозування та внесення «на око»; 

- гранули посліду мають властивості гідрогелю, цеолітів та інших 

акумуляторів вологи: змочені, вони вбирають вологу, розбухають, а потім її 

поступово віддають в ґрунт; 

- набагато простіше готувати настій для удобрювального поливу ніж 

з розсипного посліду. 

Гранульований перепелиний послід може застосовуватися на добриво 

сухим (пролонгована дія) для заправки ґрунту, у вигляді водного настою для 

удобрювального поливу (швидкодіючий ефект) для планової підгодівлі 

протягом сезону вегетації і навіть як пелети для піролізних котлів [4]. 

Отже, перепелиний послід – це не лише екскременти що заважають, 

створюють інфекційну загрозу та забруднюють природу, але ще і цінне 

органічне добриво, яке при правильному використанні приносить багато 

користі. Перепелиний послід в гранулах є більш ефективним і безпечним 

органічним добривом, завдяки застосуванню якого рослини ніколи не 

будуть відчувати нестачу мікроелементів або поживних речовин. 
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Подальше покращення якості роботи та підвищення 

енергоефективності кормозбиральної техніки неможливе без оперативного 

регулювання режимів роботи робочих органів окремих робочих органів, що 

можливо реалізувати використовуючи комбінований привод робочих 

органів. Використання електроприводу в кінематичних схемах 

кормозбиральних машин обґрунтовується необхідністю врахування її 

складності: один, два чи більше змін напрямку передачі крутного моменту, 

величини потужності, що планується передавати, можливість регулювання 

частоти обертання робочих органів та автоматизації цього процесу. 

Скошування чи зрізання сировини обов’язкова  операція заготівлі 

кормів, збирання технічних культур та стеблової і деревоподібної рослинної 

сировини на енергетичні потреби. 

В сучасних косарках, що скошують трави на висоті 7 - 10 см, 

використовуються апарати для скошування з вертикальною віссю 
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