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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ, ОТРИМАНИХ ІЗ 

ВІДХОДІВ КРОЛІВНИЦТВА 
 

За результатами проведених досліджень науково обґрунтовано і практично доведено екологічну доцільність та 

ефективність застосування органо-мінеральних добрив із відходів кролівництва в агроценозах кукурудзи звичайної в 

умовах Правобережного Лісостепу, що забезпечує зростання біопродуктивності агроценозів та поліпшення якості 

продукції. Розроблено методику переробки органічних відходів кролівництва методом вермикультивування в 

органічні добрива, визначено оптимальний склад і співвідношення компонентів субстрату для черв’яків E. foetida.                  

Встановлено, що оптимальний ефект приросту чисельності популяції Eisenia foetida мав місце в варіантах, де одним 

з компонентів був кролячий гній в різних пропорціях. 

Наведено результати досліджень щодо впливу цих компостів та органо-мінеральних добрив на їх основі на 

врожайність та якість кукурудзи.  

Ключові слова: вермикультура, Eisenia foetida (червоні дощові каліфорнійські черв’яки), субстрат, органічне 

землеробство, культурфітоценози. 

 

Актуальність теми. Україна – один з найбіль-

ших виробників сільськогосподарської продукції, 

що обумовлено сприятливими природно-кліматич-

ними умовами, багатими ресурсами орних земель, 

серед яких значну частку становлять чорноземи. 

Проте, внаслідок недостатнього внесення мінера-

льних та органічних добрив чорноземні ґрунти вже 

нездатні достатньо забезпечувати культурні росли-

ни елементами живлення.  Цю проблему не вдалося 

розв’язати впродовж останніх 20 років за недостат-

нього внесення під зернові культури мінеральних та 

органічних добрив. Поряд із тим за даними 

Держстату України, відбувається накопичення від-

ходів сільського господарства, зокрема тваринних 

екскрементів до – 4,5 млн. т щорічно, із яких 

використовується лише близько 30% їх обсягів. Не-

використані поживні елементи потрапляють у 

гідрографічну мережу та випаровуються. Вони 

переносяться атмосферними потоками на значні 

відстані, спричиняючи негативні наслідки: зміну 

клімату, підкислення озер, річок і ґрунту, забруд-

нення поверхневих і підземних вод, евтрофікацію 

поверхневих вод, зниження різноманіття флори і 

фауни та захворювання людей. Втрати поживних 

речовин унаслідок сільськогосподарської діяльнос-

ті та їх глобальний негативний вплив на довкілля 

викликають стурбованість світового співтова-

риства. Міжнародними організаціями ООН, ОЕСР, 

ФАО, ВООЗ прийнято низку нормативних і 

програмних документів, спрямованих на екологічно 

безпечне  ведення агровиробництва.  

Фундаментальні дослідження проблем зниження 

негативного впливу відходів тваринництва, їх 

утилізації та збереження родючості ґрунтів широко 

висвітлено у світовій науці у роботах: M. Sutton, O. 

Oenema, D.S. Lee, D. Fowler, W. Winniwarter [5, 6].  В 

Україні вирішенням широкого спектру питань щодо 

забезпечення сільськогосподарського виробництва 

високоякісними органічними добривами, оцінюванням 

впливу органічного удобрення на ґрунтову систему, 

пом’якшення впливу змін клімату присвятили свої 

роботи В.П. Патика, В.В. Волкогон, О.І. Фурдичко, 

Л.І. Моклячук, О.В. Шерстобоєва та ін [3, 4]. 

Розвиток нових екологічно безпечних та економічно 

вигідних технологій переробки відходів з 

отриманням органічних добрив  став  одним із 

ключових моментів у екологічних дослідженнях. 

Проте дослідження технологій переробки відходів 

кролівництва досі залишається на низькому рівні, не 

зважаючи на інтенсивний розвиток галузі. Тому 

існує нагальна потреба у розвитку нових екологічно 

безпечних та економічно вигідних технологій 

переробки відходів цієї галузі тваринництва з 

отриманням органічних добрив, що й визначає 

доцільність проведення цієї роботи. 

Мета і завдання дослідження. Метою 

досліджень було наукове обґрунтування 

виробництва органо-мінеральних добрив із відходів 

кролівництва методом вермикультивування та 

агроекологічна оцінка їх застосування.  

Для досягнення поставленої мети передбачалось 

виконання таких завдань: 
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 встановити залежність біомаси популяції 

Eisenia foetida та вихід вермикомпосту залежно від 

типу досліджуваного субстрату та співвідношення 

його складових; 

 розробити екологічно безпечні та 

фізіологічно обґрунтовані рівні внесення 

вермикомпосту на основі кролячого гною для 

удобрення кукурудзи. 

Умови та методика проведення досліджень. 

Експериментальну частину роботи виконано впро-

довж 2009–2015 рр. на дослідному полі навчально-

науково-виробничого відділу Уманського націона-

льного університету садівництва, яке знаходиться у 

Маньківському природно-сільськогосподарському 

районі Середньо-Дніпровсько-Бузького округу Лісо-

степової Правобережної провінції з географічними 

координатами за Гринвічем 48° 46' північної широти і 

30° 14' східної довготи. Висота над рівнем моря – 245 м.  

Основним технологічним засобом вирощування 

черв’яків каліфорнійського гібриду E. foetida були 

бурти площею 0,09 м2, об’ємом 9,9 · 10-3 м3. Було 

закладено два досліди. 

Дослід 1. Встановлення оптимального складу 

та співвідношення компонентів компостної 

суміші для вермикультивування. Для з’ясування 

найвищої ефективності розвитку вермикультури 

використано сім його варіантів різного складу ком-

посту (табл. 1). Черв’яки рівномірно розподіляли на 

поверхні субстрату вручну 4-зубковими вилами із 

заокругленими краями. Через 20 хвилин вони 

проникали у субстрат. Вермикультуру разом із 

субстратом закладали у бурти у 1 декаді травня 2009 

року. Розміщення ділянок було послідовне, 

повторність досліду – триразова. 

Варіант Субстрат 

1 вичавки із плодів яблук (50%) + ґрунт (25%) + солома (25%) 

2 вичавки із плодів яблук (50%) + ґрунт (40%) + солома (10%) 

3 вичавки із плодів яблук (50%)+ опале листя (25%) + солома (25%) 

4 вичавки із плодів яблук  (50%)+ опале листя  (40%) + солома (10%) 

5 вичавки із плодів яблук(50%) + кролячий гній (25%) + солома (25%) 

6 вичавки із плодів яблук (50%) + кролячий гній (40%) + солома (10%) 

7 вичавки із плодів яблук (50%) + гній ВРХ (40%) + солома (10%) 

Таблиця 1 

Варіанти складу та співвідношення компонентів компостної суміші для вермикультивування 

Дослід 2. Вивчення впливу органічних добрив, 

отриманих на основі відходів кролівництва, на 

врожайність і якість кукурудзи. Дослідження 

проводили на кукурудзі звичайній – гібрид «Гран 

5». Попередник для  кукурудзи – пшениця озима. 

Досліди було закладено методом розщеплених 

ділянок у восьми варіантах (табл. 2).  

№ Варіант досліду 

1 Без добрив (контроль) 

2 N120 P80 K120 

3 Гній – 20 т/га 

4 ВК – 5 т/га 

5 ВК – 10 т/га 

6 ВК – 5 т/га  + N60 

7 ВК – 5 т/га  + N60 P40 

8 ВК – 5 т/га  + N60 P40 K40 

*ВК - вермикомпост 

Таблиця 2 

Cхема закладання досліду 

Площа облікової ділянки становила 52 м2, 

повторність – триразова. Спостереження, дослідження 

та облік урожаю проводили відповідно до вимог 

методики польових дослідів. Погодні умови в період 

росту і розвитку кукурудзи дещо відрізнялися за 

роками досліджень, однак варіювали у межах, 

характерних для Правобережного Лісостепу України.  

Ґрунтові зразки відбирали та проводили їх 

підготовку до аналізів згідно з ДСТУ 4287:2004 та 

ДСТУ ISO11464-2001. У відібраних зразках ґрунту 

визначали: рНсол – потенціометричним методом (ДСТУ 

ISO 10390-2001), вміст гумусу – за Тюріним, вміст 

лужногідралізованого азоту – за Корнфільдом, 

фосфору і калію – за Чиріковим  (ДСТУ 4115-2002).  

Кукурудзу збирали вручну. Для контролю якості 

продукції визначали: вміст протеїну в зерні кукурудзи 

– методом Кієльдаля, цукри – методом Бертрана, вміст 

нітратного азоту – потенціометричним методом.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вплив складу субстрату на вихід 

вермикомпосту та біомаси штучної популяції 

Eіsenia foetida. Порівняння приросту біомаси 

каліфорнійського гібрида E. foetida за умов 

розведення на різних субстратах показало значний 

приріст цього показника в усіх варіантах досліду. 
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Проте, максимальний приріст біомаси черв’яків 

зафіксовано у варіанті субстрату: вичавки із плодів 

яблук (50%) + кролячий гній (40%) + солома (10%) 

(рис. 3). За період від травня 2010 р. до жовтня 2011 

р. біомаса популяції збільшилася із 3,9 до 5993,5 г, 

або у 1536,8 раза. Найменший приріст біомаси 

черв’яків спостерігали у варіанті: вичавки із плодів 

яблук (50%) + ґрунт (25%) + солома (25%) – із 4,5г 

до 2971,5 г, або у 660,3 раза. У варіантах досліду, де 

одним із компонентів компосту було опале листя 

(переважно ліщини деревовидної), приріст біомаси 

штучної популяції E. foetida збільшився у 1344,7 – 

1375,5 раза порівняно з початковою масою [1]. 

 
Рис. 3 – Біомаса штучної популяції Eisenia foetida (2010–2011 рр.), г 

1 – Вермикомпост 1: Вичавки із плодів яблук 

(50%) + ґрунт (25%) + солома (25%). 2 – 

Вермикомпост 2: Вичавки із плодів яблук (50%) + 

ґрунт (40%) + солома (10%). 3 – Вермикомпост 3: 

Вичавки із плодів яблук (50%)+ опале листя (25%) 

+ солома (25%). 4 – Вермикомпост 4: Вичавки із 

плодів яблук  (50%)+ опале листя  (40%) + солома 

(10%). 5 – Вермикомпост 5: Вичавки із плодів 

яблук(50%) + кролячий гній (25%) + солома (25%). 

6 – Вермикомпост 6: Вичавки із плодів яблук (50%) 

+ кролячий гній (40%) + солома (10%). 7 – 

Вермикомпост 7: Вичавки із плодів яблук (50%) +  

гній ВРХ (40%) + солома (10%). 

Отже, оптимальний ефект приросту біомаси 

популяції E. foetida спостерігали у варіантах, де 

одним із компонентів був кролячий гній у 

пропорціях 25 та 40 %.  

Вплив органо-мінеральних добрив, отрима-

них на основі кролячого гною, на врожайність ку-

курудзи. Оптимальний ріст рослин залежить від їх 

забезпеченості поживними речовинами. Надходжен-

ня цих речовин забезпечують мінеральні та органо-

мінеральні добрива. 

Вплив різних доз добрив на врожайність 

кукурудзи наведено у табл. 7. Результати 

досліджень свідчать, що внесення вермикомпосту, 

отриманого на основі кролячого гною, під 

кукурудзу гібриду 'Гран 5' у середньому за три роки 

досліджень, порівняно з контролем забезпечило 

приріст урожайності зерна на рівні 1,24-1,92 т/га. 

Найвища врожайність (9,88 т/га) за три роки 

спостерігалася у варіанті, де вносили органічні 

добрива, а саме: вермикомпост під кукурудзу у дозі 

5 т/га + N60Р40К60. Найвищі показники на цьому 

варіанті становили 10,21 т/га у 2015 році [2]. 

№ Варіант досліду 
Врожайність кукурудзи, т/га Середнє за 

три роки 

±  до контролю 

2013 р. 2014 р. 2015 р. т/га % 

1 Без добрив (контроль) 6,44 6,92 7,06 6,81 –  –  

2 Гній 20 т/га 8,95 9,95 9,85 9,58 +2,77 40,67  

3 ВК – 5 т/га 7,86 8,12 8,18 8,05 +1,24 18,21 

4 ВК – 10 т/га 8,62 8,76 8,82 8,73 +1,92 28,19 

5 ВК – 5 т/га + N60 8,89 9,61 9,58 9,36 +2,55 37,45 

6 ВК – 5 т/га + N60Р40 9,41 9,93 9,84 9,73 +2,92 42,88 

7 ВК – 5 т/га  + N60Р40К60 9,31 10,12 10,21 9,88 +3,07 45,08 

8 N120Р80К120 9,12 9,99 9,86 9,65 +2,84 41,70 

 НІР05 0,47 0,52 0,63 – –  –  

Таблиця 7 

Врожайність кукурудзи, за варіантами досліду 

Отже, внесення гною у дозі 20 т/га забезпечувало 

збільшення врожайності на 40,67%, порівняно із 

контролем, варіант, де вносили повне мінеральне 

добриво (N120Р80К120) відрізнявся від контролю у бік 

збільшення на 41,70%, найвищий показник 

приросту врожайності забезпечили умови варіантів 

вермикомпост під кукурудзу у дозі 5 т/га + N60Р40 та 

вермикомпост під кукурудзу у дозі 5 т/га + 

N60Р40К60, на –  42,88 та 45,08% відповідно. 

ВИСНОВКИ 

1. Встановлено оптимальний склад субстрату, 

який сприяє максимальному приросту популяції E. 

foetida і забезпечує найвищий показник виходу 

г

Жовтень 2011 Травень 2011
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вермикомпосту: вичавки із плодів яблук (50%) + 

кролячий гній (40%) + солома (10%).  

2. Визначено фізіологічно обґрунтовані рівні 

удобрення, застосування яких у агротехнології 

вирощування кукурудзи гібриду 'Гран 5' дає 

можливість отримати приріст урожаю до 45 % 

(вермикомпост у дозі 5 т/га + N60Р40К60). 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

З метою охорони навколишнього природного 

середовища від антропогенного забруднення, під-

вищення родючості ґрунтів, збільшення врожай-

ності, підвищення якості сільськогосподарської 

продукції рекомендуємо впроваджувати техноло-

гію виробництва органо-мінеральних добрив мето-

дом вермикультивування, що включає промислове 

вермикультивування відповідно до умов 

центрального регіону України. 

Для отримання високих урожаїв кукурудзи 

рекомендуємо вносити вермикомпост у дозі 5 т/га + 

N60Р40К60; 
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Пушкарёва-Бездиль Т.Н. , Грабчак М.Ю., Бездиль Р.В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДОБРЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОТХОДОВ 

КРОЛИКОВОДСТВА  
По результатам проведенных исследований научно обоснованно и практически доказано экологическую 

целесообразность и эффективность применения органо-минеральных удобрений из отходов кролиководства в 

агроценозах кукурузы обыкновенной в условиях Правобережной Лесостепи, что обеспечивает рост 

биопродуктивности агроценозов и улучшение качества продукции. Разработана методика переработки 

органических отходов кролиководства методом вермикультивирования в органические удобрения, определен 

оптимальный состав и соотношение компонентов субстрата для червей E. foetida. Установлено, что оптимальный 

эффект прироста численности популяции Eisenia foetida имел место в вариантах, где одним из компонентов был 

кроличий навоз в разных пропорциях. 

Приведены результаты исследований влияния этих компостов и органо-минеральных удобрений на их основе на 

урожайность и качество кукурузы. 

Ключевые слова: вермикультура, Eisenia foetida (красные дождевые калифорнийские черви), субстрат, органическое 

земледелие, культурфитоценозы. 

 

Pushkarova-Bezdil T., Hrabchak M., Bezdil К. 

THE TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF FERTILIZER FROM WASTES OF RABBIT-

BREEDING 

The results of the study proved scientifically and practically environmental feasibility and effectiveness of applying organic and 

mineral fertilizers from rabbit waste in agrocenoses of zea mays under conditions of Right-Bank Forest-Steppe. It provides 

increase in agrocenosis biological productivity and improving product quality. Methods of processing organic rabbit waste 

into organic fertilizers by vermiculture are developed. The optimal composition and the ratio of substrate components for E. 

foetida worms are determined. Agrochemical characteristics of vermicompost obtained from rabbit waste and other 

agricultural residues is defined. The results of studies on the impact of vermicompost, organic and mineral fertilizers on their 

basis on the corn yield and quality are given. 

Key words: vermiculture, Lumbricus rubellus (Californian red worms), substrate, organic farming, cultivated phytocenoses. 
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