
Національна академія аграрних наук України 
Національний науковий центр

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 
(ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»)

61024, м. Харків-24, вул. Чайковська, 4; тел.: 380 (057) 704-16-69,
704-16-64,704-16-68;

факс: 704-16-69; е-шаіі: росЬуа@шеґа.иа

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА ТЕМОЮ:

ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДОБРИВА ОРГАНІЧНОГО «САПРОПІТ»

(за договором № 51/16)

Керівник НДР,
зав. лабораторії органічних добрив і гумусу,
доктор с.-г. наук

о
Є.В. Скрильник

Результати цієї роботи розглянуто секцією «Агрохімія» ННЦ «ІГА 
імені О.Н. Соколовського» протокол № 3 от 05.07.2016

Секретар секції

канд. с.-г. наук А.М. Кутова



СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР 
зав. лабораторії, 
доктор с.-г. наук

Є.В. Скрильник
(реферат, розд. 1, 2, 3 висновки)

Ст.науковий співробітник 
канд. с.-г. наук

А.М. Кутова 
(досліди)

Науковий співробітник В.П. Москаленко 
(аналітична робота)

Мол. науковий 
співробітник, 
канд. с.-г. наук

і

В.А. Гетманенко 
(досліди, камеральні роботи)

Інженер Н.Ф. Романова 
(аналітична робота)

Провідний інженер К.С. Артем’єва 
(досліди)

2



РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 35 с., 24 табл.

Об’ єкти досліджень -  добриво органічне «Сапропіт», яке одержують зі стабі

лізованої органічної сировини (сапропель, торф) шляхом часткового зневоднення та 

механічної деструкції, що дозволяє збільшити удобрювальні та меліоруючи власти

вості добрива.

Добриво призначене для застосування в рослинництві та овочівництві для під

вищення урожайності культур, якості продукції та родючості ґрунтів. Спосіб засто

сування -  основне внесення, локальне внесення при садінні рослин: в лунку або бо

розну, для прикореневого підживлення рослин, під передпосівну культивацію.

Мета дослідження -  оцінка біологічної ефективності добрива органічного 

«Сапропіт».

Методи досліджень -  польові, лабораторно-аналітичні, статистичні.

Встановлено, що добриво органічне «Сапропіт» відповідає нормативним пока

зникам якості. Негативного впливу на розвиток рослин добриво органічне «Сапро

піт» не виявляє і позитивно впливає на врожайність культур, якість продукції та 

елементи родючості ґрунту.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єктів дослідження -  реєстрація доб

рива органічного «Сапропіт» в Департаменті екологічної безпеки Міністерства еко

логії та природних ресурсів України для подальшого його застосування в рослинни

цтві, овочівництві та роздрібного продажу власникам садово-городніх ділянок для 

підвищення родючості ґрунтів та продуктивності сільськогосподарських культур.

ДОБРИВО ОРГАНІЧНЕ «САПРОПІТ», ВРОЖАЙ, ЯКІСТЬ
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1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Однією з найістотніших діагностичних ознак деградації ґрунту є зменшення в 

ньому органічної речовини та її основної складової -  гумусу. Це зумовлено багать

ма причинами, основними з яких є відсутність постійної компенсації рослинними 

рештками й органічними добривами поточних витрат органічної речовини, перева

жно внаслідок їхньої біологічної мінералізації та зміна співвідношення, що склало

ся, між мінералізацією свіжої органічної речовини, утворенням і стабілізацією но

вих гумусових речовин у ґрунті. Як відомо, основою регулювання кругообігу речо

вин у землеробстві й відтворення балансу гумусу в ґрунтах є раціональне застосу

вання органічних добрив на основі місцевих сировинних ресурсів -  відходів тва

ринництва, птахівництва, рослинництва, комунального господарства та переробної 

промисловості. Різноманітність і специфіка цієї сировини вимагає теоретичного та 

технологічного обґрунтування виробництва і застосування добрив на її основі, роз

роблення та впровадження нових технологій, які спрямовано на раціональне, еколо

гічно безпечне застосування органічних добрив, зменшення антропогенного наван

таження на навколишнє середовище, підвищення продуктивності сівозмін з відтво

ренням органічної речовини ґрунтів.

Про необхідність розвитку та удосконалення цього сегменту галузі сільського 

господарства наголошували у наукових працях П.А. Власюк, О.О. Бацула, 

Е.Г. Дегодюк, М.И. Шевчук, А.М. Артюшін, Р.А. Черкасов та інші вчені.

Проте, на теперішній час в Україні не створено теоретично та технологічно об

ґрунтованих підходів для виробництва і застосування органічних добрив, не достат

ньо досліджено їхній вплив за різних строків і способів застосування на продуктив

ність сівозмін, якість продукції та родючість ґрунту. Актуальність зазначених пи

тань, їх теоретична важливість і практична значущість, особливо в умовах дефіциту 

сировинних та енергетичних ресурсів, не викликає сумнівів.

Вчені одностайно констатують наявність у довкіллі України різноманітних не

гативних процесів, пов’язаних з накопиченням відходів різного походження. Обме

ження негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище сьогодні є 

глобальною екологічною проблемою, що впливає на всі сфери життя і діяльності 

людей [1]. В Україні ця проблема набула особливої гостроти внаслідок великих обся-
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гів утворення та накопичення відходів та відсутності тривалий час адекватної реакції 

на створювану ними небезпеку [2].

Від поводження з відходами залежить розв’язання всієї еколого-ресурсної си

туації в Україні [3], оскільки, з одного боку, відходи є основними чинниками забру

днення довкілля, а, з іншого -  в них «заморожено» певну частину ресурсного і енер

гетичного потенціалу. Поводження з відходами впливає на збалансованість розвитку 

господарства України як в екологічному, так і в ресурсному аспекті. Звідси витікає 

невідкладність розроблення комплексу юридичних, технічних, наукових, управлін

ських та інших вимог і норм як на національному, так і на міжнародному рівні [4].

Закон України «Про відходи» [5] визначає правові, організаційні та економічні 

засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення ві

дходів, їхнім збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та 

видаленням, знешкодженням та захороненням. Основними принципами державної 

політики у сфері поводження з відходами є пріоритетний захист навколишнього приро

дного середовища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення 

ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково 

обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів щодо утво

рення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

На цей час вочевидь виникає необхідність розроблення екологічно безпечних 

технологій для знезараження і перероблення різних відходів з метою їхнього засто

сування як вторинної сировини [6]. У будь-якій економічній системі з проблем у 

сфері поводження з відходами виступають, як об’єкти взаємовідношень, населення, 

промислові підприємства і сільське господарство, які є джерелом утворення відпові

дних відходів -  побутових, промислових і сільськогосподарських.

Застосування відходів сільськогосподарського виробництва та переробної про

мисловості потребує врахування таких аспектів:

- біля промислових підприємств накопичується значна кількість речовин різної 

природи та властивостей, які не тільки займають значні площі, що призводить до їх

нього виведення із господарського використання, але і забруднюють ґрунти, повер

хневі та ґрунтові води, насамперед важкими металами (ВМ), органічними та мінера

льними кислотами, фенолами, поліароматичними вуглеводнями, а також шкідливою

6



мікрофлорою. Для збереження нормального функціонування екосистем необхідна 

утилізація цих речовин. Один із напрямків утилізації відходів -  це їхнє внесення у 

нативному вигляді або у вигляді компостів та ОМД у ґрунт;

- присутність токсичних речовин у складі традиційних та нетрадиційних орга

нічних добрив у разі відсутності контролю за їхнім складом та після надлишкового 

внесення у ґрунт може призвести до його забруднення;

- основна цінність відходів органічного походження -  це вміст органічної речови

ни, який часто співпадає за складом та властивостями з ґрунтовим гумусом [7].

Системне вирішення комплексної проблеми підвищення ефективності викорис

тання біоресурсів і органічних добрив, як провідного фактору відтворення родючос

ті ґрунтів і підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, пов’язано з 

необхідністю істотного розширення фундаментальних та прикладних досліджень 

щодо розробки адаптивних технологій, які відповідають екологічним вимогам та су

часним ринковим відношенням товаровиробників [8].

Різноманітність складу відходів та індивідуалізація шляхів їх переробляння і 

застосування потребує більш ретельного і гнучкого підходу до цих питань. Просте

жуються дві тенденції: у великих містах створюються підприємства заводського типу, 

які оснащені сучасним обладнанням (біореактори, ферментери тощо), де органічна ма

са переробляється в компост.

З іншого боку, виникає необхідність переробки відходів у невеликих містах та 

сільській місцевості на дрібних підприємствах з простими схемами та технологіями.

Функціонування системи ґрунт -  рослина -  тварини обумовлює необхідність 

включення органічних відходів в кругообіг речовин Перетворення цих відходів 

шляхом компостування являє собою багатофазний біологічний процес, який проті

кає під впливом температури, енергії, СО2, води, бактерій, грибів та інше. Процес 

перетворення відходів помітно залежить від співвідношення води і кисню, реакції 

середовища, діяльності мікроорганізмів, якості змішування та подрібнення.

Під час розгляду органічних речовин природного і антропогенного походжен

ня, які є первинними джерелами утворення гумусових сполук після їхнього надхо

дження у ґрунт, В. Иоуак [9] поділив ці речовини на декілька груп - за швидкістю 

їхнього розкладу і за відношенням до різних груп мікроорганізмів. Цей розподіл був
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наступним: кореневі виділення рослин з періодом напіврозкладу у ґрунті біля 2 - 5  

днів; кореневі залишки, які розкладаються наполовину за 1 - 3 тижні; рослинні реш

тки -  період напіврозкладу 2 - 2 0  місяців, гній -  3 - 12 місяців, компости -  4 - 10 мі

сяці, зелені добрива -  1 - 4 місяці. Таке групування зручне в прикладних цілях для 

розробки рекомендацій щодо внесення органічних добрив у грунт, хоча слід взяти до 

уваги, що кожну групу представлено складним набором хімічно різнорідних речо

вин, темпи розкладу яких істотно різняться. Число чинників, які впливають на реа

льні темпи розкладу різних класів органічних сполук, дуже велике. Разом з тим 

складний та різнобічний вплив зовнішніх фізико-хімічних умов може нивілювати 

різницю у темпах розкладу і трансформації різних за біохімічним складом органіч

них матеріалів.

Одержання компостів з використанням традиційних способів їх виробництва не 

завжди доцільне і корисне, а іноді - неможливе у зв’язку з необхідністю забезпечен

ня стандартних умов протікання біотермічних процесів. Тому для їх прискорення 

або полегшення перетворення сумішей застосовують різні прийоми, способи і тех

нології, які дозволяють керувати біотехнологічними процесами перероблювання рі

зних відходів. Кількість технологій на цей час різноманітна. Розглянемо основні 

способи одержання органічних добрив.

1. Компостування органічних відходів. Існує декілька варіантів цього способу оде

ржання добрив. Укладання у штабеля органічних і мінеральних компонентів з наступ

ним компостуванням [10], природний розклад біомаси у бурті, що укритий дрібно поме

леним органічним матеріалом, перетворення у якому відбувається за рахунок нагрівання 

та розвитку термофільних мікроорганізмів [11], компостування відходів деревоперероб

ного виробництва з використанням стимулятору розкладу [12], змішування кори з азот

ними і фосфорними добривами, укладання у бурти і компостування впродовж 2 -3  тиж

нів, з наступним змішуванням компосту з гноєм і компостуванням [13].

2. Одержання біомаси під впливом природних процесів розкладу та компосту

вання під час зберігання органічних відходів у вологому стані за допомогою приро

дних асоціацій мікроорганізмів та безхребетних гідробіонтів. До цих процесів одер

жання біомаси відносяться: компостування відходів деревопереробного виробництва і 

відпрацьованого лугу (від варіння целюлози) [14], компостування подрібненої кори з рі

зними додатками (конденсат відходів виробництва карбомідформальдегідних смол) [15],
8



змішування торфу і біологічно активного додатку (різних концентрованих відходів 

виробництва лізину) у буртах і компостування [16], завантажування у бродильну 

камеру гною і органічних відходів, розведення їх водою до вологості 90 - 92 %, піді

грівання до 35 - 57 °С, перемішування і зброджування [17].

3. Деструкція відходів за допомогою мікроорганізмів і грибів, які сприяють 

процесу розкладу, а також технологічна трансформація, що сприяє процесу синтезу 

інших речовин. До цих способів одержання добрив відносяться: завантажування 

гною у герметичну ємкість, дозоване введення метаноутворюючих бактерій, витриму

вання до розкладу органічних речовин мікроорганізмами [18], використання забродже

ної мелясної барди (у відстійниках в анаеробних умовах) з додаванням невеликої кілько

сті старої забродженої барди [19].

4. Деструкція органічних відходів під впливом адаптивного ґрунтового біоко- 

мплексу, який включає бактерії, гриби, актиноміцети, дріжджі. До цих способів від

носяться: укладання органічних відходів у траншею, закидання їх ґрунтом з наступ

ним компостуванням [20]; пошарове укладання компонентів (ґрунт, солома, гній, 

торф, буре вугілля, тирса) у гідроізольовану ємкість з поливом кожного шару, укри

вання штабелю, щоденний полив для підтримання вологості на рівні 70 % впродовж 

місяця з наступним компостуванням [21].

5. Внесення з добривом специфічних ґрунтових мікроорганізмів з бактеріаль

них і грибних культур -  азотобактеріну, а також маточної культури АМБ (аутохтон- 

ної мікрофлори Б), до складу якої входять нітрифікуючі, целюлозорозкладаючі, азо

тфіксуючі, амоніфікуючі та інші бактерії. Ці додатки сприяють деструкції органічної 

речовини добрив і підвищенню пулу мікроорганізмів ґрунтів. До цих сумішей від

носяться: добавка до торфу гліцерину і одноосновної карбонової кислоти, інокуля

ція складу бактеріальною маточною культурою АМБ з наступним компостуванням 

[22]; створення органо-мінерального біоактивного добрива адресної дії, що містить 

органічну речовину природного і антропогенного походження (сапропелі, торф, бу

ре вугілля або перероблені відходи тваринництва і рослинництва), мінеральні доба

вки, сорбенти (перліт або вермикуліт), іонообмінники (цеоліт), бентонітові глини, 

меліоранти (гіпс або фосфогіпс), та біологічну активну компоненту непорушених 

природних фітоценозів [23]; змішування торфу з вапном і мінеральними добавками
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(суперфосфат, калій хлористий, цинк хлористий, магній хлористий, мідь сірчаноки

сла, кислота борна, амоній молібденовокислий, калій марганцевокислий), з наступ

ним додаванням до складу маточної культури АМБ з азотобактерином і компосту

ванням [24].

6. Одержання вермикомпосту за допомогою перероблення органічних відходів 

представниками класу Р го іо го а  [25].

7. Масове культивування ентомологічним методом на гної і пташиному посліді 

личинок комах копрофагів (кімнатна муха) для одержання їхньої біомаси, яка вико

ристовується як дешевий корм для корисних комах-ентомофагів і для захисту сільсько

господарських культур від шкідників, а також для одержання зоокомпосту [26].

Багатьма дослідженнями, які проведені в різних країнах, встановлено, що од

ним з раціональних шляхів підвищення ефективності органічних та мінеральних до

брив і зменшення їхнього негативного впливу на навколишнє середовище (ґрунти, 

ґрунтові та поверхневі води, тощо) є застосування нових видів і форм добрив проло

нгованої дії, які поступово вивільняють поживні речовини під час взаємодії з ґрун

том впродовж вегетаційного періоду рослин, і мають екологічні, агрономічні та еко

номічні переваги у порівнянні зі стандартними формами добрив [27].

У зв’язку з цим є актуальним розробка інтегральних систем управління жив

ленням рослин. Це, насамперед, забезпечення культур оптимальним рівнем макро- і 

мікроелементів впродовж вегетації, по-друге -  спрямована регуляція процесів біоло

гічної активності ґрунтів з метою уповільнення мінералізації органічної речовини та по

силення їхньої гуміфікації, що сприяє синтезу та накопиченню гумусу в ґрунтах, підви

щенню їхньої родючості, посиленню захисту біосфери від забруднення хімічними реаге

нтами. Тому інтегральні системи управління живленням рослин, що розробляються, пе

редбачають створення комплексних ОМД пролонгованої дії, співвідношення елементів 

живлення, у яких повинно враховувати особливості розвитку основних груп сільського

сподарських культур.

За останні 20 років надруковано значну кількість наукових праць, де обгово

рюються питання розробки, отримання і застосування різних видів та форм органіч

них, органо-мінеральних та повільнодіючих добрив. Все більше знаходять викорис

тання як модифікованих додатків до добрив різні відходи сільськогосподарського
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виробництва та переробної промисловості [28].

Під час виробництва органічних та органо-мінеральних добрив застосовують 

відходи тваринництва і птахівництва [29,30], відходи фітохімічного [31], желатино

вого [32], цукропереробного виробництва [33], побутові відходи [34], буре вугілля 

[35], фосфорити [36], донний мул [37], сапропелі [38], торфу [39], 

лігніну [40] тощо.

Розробляються повільнодіючі добрива з додаванням органічних речовин [41]. 

Встановлено, що за органічних доповнень фосфорні добрива сприяють ефективні

шому використанню фосфору рослинами, в той же час азотні і калійні добрива, 

зв’язуючись з гуміновими комплексами, здатні утримувати поживні елементи в силу 

своєї сорбційної здатності, менше вимиваються з ґрунту і раціональніше використо

вуються кореневою системою рослин. Відомо одержання багатошарового добрива, 

де за основу використовується азотовмісне добриво і пошарово на нього наносяться 

калійні і фосфорні компоненти з обробкою різними модифікаторами [42]. До цієї 

групи відносяться супергранульовані добрива, які за масою гранул перевищують стан

дартні форми добрив в 10 - 100 разів і більше. їх одержують зміною умов грануляцій-
і

ного процесу і пресуванням [43].

Існують мінерально-матричні технології знезараження різних видів відходів, 

які базуються на теорії синтезу неорганічних речовин у дисперсних мінеральних се

редовищах і теорії оптимальних механічних сумішей (конгломератів). За допомогою 

цих технологій можливо виробництво добрив з різних органічних відходів [44], зне

зараження яких досягається в результаті лужного гідролізу за рН > 9,5 після дода

вання кальцієвого вапна, а також за рахунок хемосорбційного поглинання з подаль

шим капсулюванням забруднювачів у мінеральній матриці.

Запропонована технологія «комфортних осередків» або ж локального окульту

рювання ґрунтів [45]. Технологія передбачає заготівлю перегною шляхом цілеспря

мованого компостування, додавання до нього необхідних і сумісних з ним мінера

льних добрив та меліорантів - регуляторів кислотно-основних реакцій в ґрунтовому 

середовищі. Ці добавки здійснюють згідно результатів агрохімічного аналізу перег

ною та ґрунтів, в які вносяться органо-мінеральні добрива - меліоранти комплексної 

дії.
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Розроблено ефективнішу композицію нових добрив, основним носієм- 

компонентом яких є перегнійні, розсипчасті за вологості 60 - 75 % органічні матеріали, 

а також мінеральні добавки (калійні і фосфатні добрива, вапно) [46].

Даний звіт відображає результати науково-дослідної роботи щодо оцінки біо

логічної ефективності органічного добрива „Сапропіт” на врожайність сільськогос

подарських культур, якість продукції та елементи родючості ґрунту.

2 ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Назва об’єкту -  добриво органічне «Сапропіт».

Країна-розробник -  Україна.

Організація -  розробник хімічної технології -  ТОВ «Українська Органіка».

Організація-виробник речовини -  ТОВ «Українська Органіка».

Організація-заявник -  ТОВ «Українська Органіка».

Науково-дослідні роботи було проведено в Національному науковому центрі 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», лабораторія орга

нічних добрив і гумусу.

Основними методами досліджень були польові, лабораторно-аналітичні та 

статистичні. Ґрунтові зразки відбиралися до закладки дослідів та після збирання 

врожаю, а рослинні зразки -  у період збирання врожаю.

Зразки було проаналізовано в атестованій лабораторії органічних добрив і гу

мусу ННЦІГА за діючими нормативно-методичними документами [47 - 54].

Якість продукції визначалася на інфрачервоному спектрофотометрі ІЧС-4250. 

Визначання вмісту мікроелементів виконано на атомно-абсорбційному спектрофо

тометрі Сатурн.

Польові досліди проведено на Слобожанському дослідному полі на чорноземі 

типовому важкосуглинковому за такою схемою:

Схема дослідів:

1 Без добрив (контроль).

2 Основне внесення добрива органічного у дозі ЗО кг/100 м (варіант порів

няння).
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3. Внесення добрива органічного під передпосівну культивацію у дозі 15 

кг/100 м2 (варіант порівняння).

4 Основне внесення добрива органічного «Сапропіт» у дозі ЗО кг/100 м .

5. Внесення добрива органічного «Сапропіт» під передпосівну культивацію у 

дозі 15 кг/100 м2.

Повторення -  3-разове. Розмір облікових ділянок -1 0  м2. Культури, що вирощу

валися -  ячмінь ярий, кукурудза на силос, соняшник, картопля, томати, огірки, бу

ряки столові. Внесення добрива органічного «Сапропіт» вручну.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1 Хімічний склад добрива органічного «Сапропіт»

Добриво органічне «Сапропіт» одержують згідно ТУ У 20.1 - 39935828 - 

001:2016 зі стабілізованої органічної сировини (сапропель, торф) шляхом часткового 

зневоднення та механічної деструкції, що дозволяє збільшити удобрювальні та мелі

оруючи властивості добрива.

Добриво органічне «Сапропіт» за агрохімічним складом повинно відповідати 

нормативним показникам, які наведено у таблиці 1.

Таблищ  1

Нормативні показники хімічного складу добрива органічного «Сапропіт»

за ТУ У 20.1 -39935828-001:2016

Найменування показників Характеристика або норма
НД на методи 

контролю
Зовнішній вигляд, колір, запах Суміш від світло -  до темно- 

коричневого кольору, зі сла
бким специфічним запахом

Органолептично

Масова частка вологи, % 2 0 - 8 0 ГОСТ 26713
Масова частка сухої 
речовини,%

2 0  -  800 ГОСТ 26713

Масова частка золи, % 1 0 - 5 0 ГОСТ 26714
Масова частка органічної 
речовини, %

5 0 - 9 0 ГОСТ 27980

Кислотність (рН), од. 6 ,0  -  8 ,0 ГОСТ 27979
Масова частка загальних форм, %: 
азоту (N 1

фосфору (в перерахунку на Р2О5) 
калію (в перерахунку на К2О)

0,5 -  5,0 
0,1 - 5 , 0  
0,1 - 5 , 0

ДСТУ 7911 
ГОСТ 26717  
ГОСТ 26718
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Результати лабораторно-аналітичних робіт із зразками добрива органічного «Сапро- 

піт» наведено в таблиці 2.

Хімічний склад добрива органічного «Сапропіт»
Таблиця 2

Показники
Фактичний вміст 
на суху речовину

НД на методи 

визначення

Масова частка вологи, % 61,99 ГОСТ 26713

Масова частка сухої речовини, % 38,01 ГОСТ 26713

Питома вага, г/см3 0,65 ГОСТ 7837

Електропроводність, мСм/см 0,35 ГОСТ 27753.4

Масова частка золи, % 16,32 ГОСТ 26714

Масова частка органічної речовини, % 83,68 ГОСТ 27980

Масова частка загального вуглецю, Собщ., % 38,31 ДСТУ 4289

Масова частка загального азоту, У , % 2,53 ДС ТУ 7911

Масова частка загального фосфору, РгОз, % 0,27 ГОСТ 26717

Масова частка загального калію, К2О, % 0,34 ГОСТ 26718

р Н 6,9 ГОСТ 27979

З 1 тонною сухого добрива органічного «Сапропіт» у грунт вноситься 837 кг органіч

ної речовини, 25 кг загального азоту, 2,7 кг загального фосфору, 3,4 кг загального калію, 

сума №*К -  31,1 кг. Співвідношення М ’К 1:0,1:0,1, реакція середовища нейтральна.

Таким чином, за якісними показниками добриво органічне «Сапропіт» відпо

відає вимогам до продукції класу 65.080 «Добрива» та ТУ У 20.1-39935828 - 

001:2016.
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3.2 Ефективність дії добрива органічного «Сапропіт» на врожай сільськогос

подарських культур, якість продукції та елементи родючості ҐРУНТУ.

Добриво органічне «Сапропіт» апробовано у польових дослідах при вирощу

ванні сільськогосподарських культур. За результатами польових дослідів добриво 

органічне «Сапропіт» виявило позитивний ефект на ріст, розвиток, врожай і якість 

зерна ячменю ярого (табл. З, 4, 5).

Таблиця З

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на врожай зерна ячменю ярого

Варіант
Середній 

врожай,т/га

Приріст 
до контролю

т/га %
Без добрив (контроль) 2,07 - -
Основне внесення добрива органічного у дозі ЗО кг/100 м2 
(варіант порівняння) 2,23 0,16 8
Внесення добрива органічного під передпосівну 
культивацію у дозі 15 кг/100 м2 (варіант порівняння)

2,31 0,24 12
Основне внесення добрива органічного «Сапропіт» 
у дозі ЗО кг/100 м2

2,49 0,42 20
Внесення добрива органічного «Сапропіт» під передпосівну 
культивацію у дозі 15 кг/100 м2

2,56 0,49 24

НІР05, т/га 0,08

Приріст врожаю зерна ячменю ярого на варіантах з основним внесенням доб- 

рива органічного «Сапропіт» з розрахунку ЗО кг/100 м був на рівні 20 % порівняно з 

контролем (врожай на контролі -  2,07 т/га), після передпосівного внесення добрива 

органічного «Сапропіт» під культивацію з розрахунку 15 кг/100 м -  24 %. На варіа

нтах порівняння (внесення традиційного органічного добрива в еквівалентних до

зах) приріст врожаю зерна ячменю ярого становив 8 -  12 %  порівняно з варіантом 

без внесення добрив.

Якість основної та побічної продукції ячменю ярого після застосування доб

рива органічного «Сапропіт» не погіршувалась (табл. 4,5)
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Таблиця 4

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на хімічний склад ячменю ярого

Варіант

Вміст, % на суху речовину

N р 20 5 К20

зерно солома зерно солома зерно солома

Без добрив (контроль) 1,40 0,33 0,65 0,12 0,55 0,78
Основне внесення добрива 
органічного у дозі ЗО кг/100 м2 
(варіант порівняння)

1,42 0,44 0,71 0,16 0,57 0,81

Внесення добрива органічного під 
передпосівну культивацію у дозі 
15 кг/100 м2 (варіант порівняння)

1,45 0,43 0,71 0,18 0,58 0,81

Основне внесення добрива органіч
ного «Сапропіт» у дозі ЗО кг/100 м2 1,50 0,48 0,73 0,18 0,61 0,87

Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну  
культивацію у дозі 15 кг/100 м2

1,53 0,51 0,74 0,20 0,65 0,92

Таблиця 5

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на якість зерна ячменю ярого

Варіант
Вміст, % на суху речовину

білок крохмаль плівчастість
екстрактивні

речовини
Без добрив (контроль) 11,35 60,97 6,03 72,67
Основне внесення добрива 
органічного у дозі 30 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

11,36 61,05 6,05 72,77

Внесення добрива органічного під 
передпосівну культивацію у дозі 
15 кг/100 м2 (варіант порівняння)

11,39 62,03 6,10 72,88

Основне внесення добрива органіч
ного «Сапропіт» у дозі 30 кг/100 м2

11,43 62,34 6,53 73,92

Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну  
культивацію у дозі 15 кг/100 м2

11,50 62,54 6,89 73,91

Основне та передпосівне внесення добрива органічного «Сапропіт» позитивно 

вплинуло на поживний режим ґрунту. Вміст мінерального азоту та рухомих форм 

фосфору і калію в чорноземі типовому був вищим порівняно з контролем і з варіан

тами, де вносились традиційні органічні добрива (табл. 6).
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Таблиця 6

Вплив добрива органічного «Сапропіт»
на агрохімічні показники чорнозему при вирощуванні ячменю ярого

Варіант рН
Гумус, %

Вміст поживних речовин, 
мг/1 кг сухого ґрунту

N

р 20 5 К20и -
ш 4

№
N 0 3

міне
раль
ний

Без добрив (контроль) 7,0 5,04 20,13 1,00 21,13 71,3 128,8
Основне внесення добрива 
органічного у дозі ЗО кг/100 м2 
(варіант порівняння)

7,1 5,10 20,75 2,26 23,01 73,3 127,7

Внесення добрива органічного 
під передпосівну культивацію у дозі 
15 кг/100 м2 (варіант порівняння)

6,9 5,21 27,76 3,03 30,79 77,5 134,7

Основне внесення добрива органічно
го «Сапропіт» у дозі ЗО кг/100 м2 7,3 5,28 27,54 5,02 32,56 78,7 135,5

Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну  
культивацію у дозі 15 кг/100 м2

7,4 5,40 27,55 6,12 33,67 79,4 138,8

Результати фенологічних та біометричних спостережень у польовому досліді 

показали, що добриво органічне «Сапропіт» виявило позитивний вплив на ріст, роз

виток силосної маси кукурудзи (табл. 7) та її якість (табл. 8, 9).

Таблиця 1

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на врожай

силосної маси кукурудзи

Варіант
Врожай,

т/га

Приріст 
до контролю

Висота
рослин,

см

Приріст 
до контролю

т/га % см %
Без добрив (контроль) 22,3 - - 47,3 - -

Основне внесення добрива органічного 
у дозі 30 кг/100 м2 (варіант порівняння)

24,7 2,4 11 48,6 1,3 3

Внесення добрива органічного під 
передпосівну культивацію у дозі 
15 кг/100 м2 (варіант порівняння)

25,2 2,9 13 50,0 2,7 6

Основне внесення добрива органічного 
«Сапропіт» у дозі 30 кг/100 м2 26,7 4,4 19 52,4 5,1 11
Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну культивацію 
у дозі 15 кг/100 м2

27,8 5,5 25 54,2 6,9 15

НІР05, т/га ОД
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Встановлено, що після основного та передпосівного внесення добрива органі

чного «Сапропіт» приріст врожаю силосної маси кукурудзи становив 19 - 25 % 

(врожай на контролі -  22,3 т/га), приріст висоти рослин на варіантах з внесенням 

добрива органічного «Сапропіт» був на рівні 5,1 -  6,9 см. Якість силосної маси ку

курудзи не погіршилась (табл. 8, 9).

Таблиця 8

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на хімічний склад силосної маси кукурудзи

Варіант
Вміст у зеленій масі кукурудзи, %

N р 2о 5 К 20 Са М§

Без добрив (контроль) 0,67 0,65 2,33 0,39 0,42

Основне внесення добрива органічного 
у дозі ЗО кг/100 м2 (варіант порівняння) 0,70 0,65 2,35 0,41 0,44

Внесення добрива органічного під передпосівну 
культивацію у дозі 15 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

0,70 0,67 2,44 0,43 0,49

Основне внесення добрива органічного 
«Сапропіт» у дозі ЗО кг/100 м2

0,74 0,73 2,85 0,48 0,50

Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну культивацію 
у дозі 15 кг/100 м

0,76 0,78 2,84 0,53 0,59

Таблиця 9

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на якість силосної маси кукурудзи

Варіант
Вміст, % на суху речовину

білок
клітко

вина
кальцій зола

Без добрив (контроль) 7,74 24,07 4,99 1,57
Основне внесення добрива органічного у дозі 30 кг/100 м2 
(варіант порівняння) 7,87 24,95 5,10 1,74

Внесення добрива органічного під передпосівну культивацію 
у дозі 15 кг/100 м2 (варіант порівняння) 7,96 25,22 5,18 1,95

Основне внесення добрива органічного «Сапропіт» 
у дозі 30 кг/100 м2 8,57 26,95 5,70 1,94

Внесення добрива органічного «Сапропіт» під передпосівну 
культивацію у дозі 15 кг/100 м2 9,76 27,22 5,38 2,15

Встановлено, що основне та передпосівне внесення добрива органічного «Са

пропіт» позитивно вплинуло на ріст та розвиток томатів (табл. 10).
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Т аблищ  10

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на врожай томатів

Варіант

Кількість плодів, шт/м2 Середня маса плодів, 
г

-у
Врожай, кг/м

середнє 3 
3-х

повторень

приріст,
%

середнє 3 
3-х

повторень

приріст,
%

середнє 
з 3-х 

повто
рень

приріст 
до контролю

кг/м2 %

Без добрив 
(контроль)

73 - 84,1 - 8,1 - -

Основне внесення 
добрива органічного 
У дозі
ЗО кг/100 м2 
(варіант порівняння)

84 15 85,1 1 8,7 0,6 7

Внесення добрива 
органічного під пе
редпосівну культи
вацію у дозі 
15 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

87 19 86,5 3 9,2 1,1 14

Основне внесення 
добрива органічного 
«Сапропіт» 
у дозі ЗО кг/100 м2

91 24 92,1 9 9,8 1,7 21

Внесення добрива 
органічного 
«Сапропіт» під  
передпосівну 
культивацію у дозі 
15 кг/100 м2

95 ЗО 95,5 14 10,2 2,1 26

НІР„5 2 0,6 0,2

Приріст врожаю томатів становив 2 1 - 26  %, кількість плодів збільшилась на 

24 - ЗО % , а їхня середня маса на 9 - 14 %.

На варіантах з основним та передпосівним внесенням традиційних органічних 

добрив приріст врожаю томатів становив 7 - 14 % (врожай на контролі -  8,1 кг/м2) за 

рахунок збільшення кількості плодів на 15 - 19 %, з одночасним збільшенням маси 

плодів на 1 - 3 %.

Основне та передпосівне внесення добрива органічного «Сапропіт» сприяло 

підвищенню вмісту вітаміну С у плодах томатів та зниженню вмісту нітратів на 17 -  

18 % порівняно з варіантом без внесення добрив (табл. 11).
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Таблиця 11

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на якість плодів томатів

Варіант

В м іст

вітаміну С, мг%
нітратів, мг/кг 

середнє
з 3 -х  повторень

середнє з 3 -х  
повторень

приріст  
д о  контролю

мг% %

Без добрив (контроль) 3 ,5 - - 1 3 8 ,1

О сновне внесення добрива органічного  
у  дозі ЗО кг/100 м2 (варіант порівняння)

4 ,0 0 ,5 14 1 2 2 ,2

Внесення добрива органічного п ід  
передпосівну культивацію у  д озі 
15 кг/100 м2 (варіант порівняння)

4 ,2 0 ,7 20 1 2 1 ,9

О сновне внесення добрива органічного  
«Сапропіт» у  д о з і ЗО кг/100 м 2 4 ,5 1,0 . 2 8 1 1 4 ,9

Внесення добрива органічного  
«Сапропіт» п ід  передпосівну культивацію  
у  дозі 15 кг/100 * г

5 Д 1 ,6 4 5 1 1 2 ,9

Основне та передпосівне внесення добрива органічного «Сапропіт» сприяло 

поліпшенню поживного режиму чорнозему типового (табл. 12). Вміст мінерального 

азоту після основного та передпосівного внесення добрива органічного «Сапропіт» 

збільшився у 1,5 рази порівняно з варіантом без внесення добрив.

Таблиця 12

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на агрохімічні показники ґрунту

Варіант рН

Вміст у ґрунті, м г/ікг

р 2о 5 К 20
И-

N11»
И-

N 03
мінер.

азот

Без добрив (контроль) 7,0 75,4 87,0 19,8 14,3 34,1
Основне внесення добрива органічного 
у дозі 30 кг/100 м2 (варіант порівняння) 7,1 77,8 88,2 24,2 20,4 44,6

Внесення добрива органічного під 
передпосівну культивацію у дозі 15 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

6,9 80,5 90,0 24,1 22,4 46,5

Основне внесення добрива органічного 
«Сапропіт» у дозі 30 кг/100 м2 7Д 82,7 95,4 24,6 25,7 50,3

Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну культивацію 
у дозі 15 кг/100 м2

7,2 83,6 105,4 24,7 26,8 51,5
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За основного та передпосівного внесення добрива органічного «Сапропіт» 

приріст врожаю бульб картоплі становив від 24 до 33 % порівняно з контролем 

(врожай на контролі -  2,45 т/га), після внесення традиційних органічних добрив (ва

ріант порівняння) приріст становив 9 -  14 % (табл. 13).

Таблиця 13

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на врожай бульб картоплі

Варіант
Врожай, т/га 

(середнє з 3 повторень)

Приріст 
до контролю
т/га %

Без добрив (контроль) 2,45 — —
Основне внесення добрива органічного у дозі 
ЗО кг/100 м2 (варіант порівняння) 2,68 0,23 9

Внесення добрива органічного під передпосівну ку
льтивацію у дозі 15 кг/100 м2 (варіант порівняння) 2,79 0,34 14

Основне внесення добрива органічного «Сапропіт» 
у дозі ЗО кг/100 м2 3,05 ' 0,60 24

Внесення добрива органічного «Сапропіт» 
під передпосівну культивацію у дозі 15 кг/100 м2 3,26 0,81 33

НІР05, т/га 0,11

Внесення добрива органічного «Сапропіт» сприяло накопиченню у бульбах 

картоплі сухої речовини і крохмалю, валовий вміст якого збільшився на 24 -  39 % 

(табл. 14).

Таблиця 14

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на якість бульб картоплі

Варіант
Вміст у бульбах картоплі, 

% на суху речовину
сухої речовини протеїну вітаміну С крохмалю

Без добрив(контроль) 21,3 4,6 19,0 14,6
Основне внесення добрива 
органічного у дозі 30 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

21,3 6,4 20,9 14,9

Внесення добрива органічного під 
передпосівну культивацію у дозі 
15 кг/100 м2 (варіант порівняння)

21,9 6,5 20,5 15,3

Основне внесення добрива органічного 
«Сапропіт» у дозі 30 кг/100 м2

22,6 6,8 20,8 15,7

Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну  
культивацію у дозі 15 кг/100 м2

22,9 6,9 21,4 16,4
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Таблиця 15

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на агрохімічні показники 

чорнозему типового (0-20 см) під час вирощування картоплі

Варіант рН

Вміст по> 
мг/

кивних речовин, 
кг ґрунту

Вміст
гумусу,

%N-N114 N-N03

міне
раль
ний
азот

р 20 5 К 20

Без добрив(контроль) 6,9 22,5 11,2 33,7 75 163 4,9

Основне внесення добрива
органічного у дозі
ЗО кг/100 м2 (варіант порівняння)

6,7 23,9 12,7 36,6 80 166 5,0

Внесення добрива органічного 
під передпосівну культивацію у 
дозі 15 кг/100 м 
(варіант порівняння)

6,7 24,3 13,3 37,6 85 175 5,1

Основне внесення добрива орга
нічного «Сапропіт» у дозі 
ЗО кг/100 м2

6,9 25,4 16,5 41,9 92 176 5,2

Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну  
культивацію у дозі 15 кг/100 м2

7,0 25,9 17,2 43,1 99 186 5,4

Таблиця 16

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на врожай коренеплодів буряків столових

Варіант Врожай, т/га

Приріст 
до контролю

т/га %
Без удобрення (контроль); 20,2 -
Основне внесення добрива 
органічного у дозі 30 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

22,6 2,4 12

Внесення добрива органічного під 
передпосівну культивацію у дозі 
15 кг/100 м2 (варіант порівняння)

24,4 4,2 21

Основне внесення добрива органіч
ного «Сапропіт» у дозі 30 кг/100 м2

25,2 5,0 25

Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну куль
тивацію у дозі 15 кг/100 м2

27,5 7,3 36

НІР05 0,09
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Основне та передпосівне внесення добрива органічного «Сапропіт» сприяло 

поліпшенню основних агрохімічних властивостей у чорноземі типовому: вміст мі

нерального азоту у шарі 0 -  20 см підвищився на 28 -  49 % порівняно з контролем, 

вміст органічної речовини на 0,5 абсолютних відсотків, на 23 мг на 1кг ґрунту рухомого 

фосфору та обмінного калію (табл. 15).

За основного та передпосівного внесення добрива органічного «Сапропіт» 

приріст врожаю коренеплодів буряків столових становив від 25 до 36 % порівняно з 

контролем (врожай на контролі -  20,2 т/га), після внесення традиційних органічних 

добрив (варіант порівняння) приріст становив 12-21 % (табл. 16).

Якість продукції після внесення добрива органічного «Сапропіт» не погіршу

валась (табл. 17).

Таблиця 17

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на якість буряків столових, %
Варіант N р 2о 5 К20 Цукор

Без удобрення (контроль) 0,77 0,21 1,13 17,83
Основне внесення добрива 
органічного у дозі ЗО кг/100 м2 
(варіант порівняння)

0,79 0,22 1,17 17,86

Внесення добрива органічного під передпосівну 
культивацію у дозі 15 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

0,81 0,24 1,20 18,05

Основне внесення добрива органічного «Сапропіт» 
у дозі ЗО кг/100 м2 0,82 0,26 1,22 18,44

Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну культивацію 
у дозі 15 кг/100 м

0,89 0,33 1,37 18,89

За результатами польових дослідів добриво органічне «Сапропіт» виявило по

зитивний ефект на ріст, розвиток, врожай і якість огірків (табл. 18, 19).

Після основного та передпосівного внесення добрива органічного «Сапропіт» 

з розрахунку ЗО кг/100 м приріст врожаю огірків становив 15-27  %, за цим кіль

кість плодів збільшилась на 10 - 16 %, а їхня середня маса на 5 - 11 %. Основне та 

передпосівне внесення добрива органічного «Сапропіт» сприяло підвищенню вмісту 

вітаміну С у плодах огірків та зниженню вмісту нітратів (табл. 19).
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Таблиця 18

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на врожай огірків

Варіант

Кількість плодів, 
шт/м2

Середня маса 
плодів, г

Врожай, кг/м2

середнє
приріст,

%
середнє

приріст,
%

середнє
приріст

кг/м2 %
Без удобрення 
(контроль)

94 - 75,7 - 7,1 - -

Основне внесення добрива  
органічного у дозі 
ЗО кг/100 м2 
(варіант порівняння)

97 3 76,2 1 7,3 0,2 3

Внесення добрива 
органічного під  
передпосівну культивацію у  
дозі 15 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

99 5 77,8 3 7,7 0,6 8

Основне внесення добрива 
органічного «Сапропіт» у  
дозі ЗО кг/100 м2

103 10 79,4 5 8,2 ІД 15

Внесення добрива 
органічного «Сапропіт» під  
передпосівну культивацію у  
дозі 15 кг/100 м2

109 16 84,2 11 9,0 1,9 27

НІРоз 2 1,8 0 ,3

Таблиця 19

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на якість огірків

Варіант

Вміст
вітаміну С, мг%

нітратів, мг/кг 
середнє

з 3-х повторень
середнє з 3-х  

повторень

приріст 
до контролю
мг% %

Без удобрення(контроль) 4,1 - - 119,4
Основне внесення добрива 
органічного у дозі ЗО кг/100 м2 
(варіант порівняння)

4,7 0,6 15 115,8

Внесення добрива органічного під 
передпосівну культивацію у дозі 15 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

4,9 0,8 19 115,1

Основне внесення добрива органічного 
«Сапропіт» у дозі 30 кг/100 м2 5,2 1,1 27 114.4

Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну культивацію у 
дозі 15 кг/100 м2

5,5 1,4 34 114,2
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Агрохімічні показники чорнозему типового на варіантах з основним та перед

посівним внесенням добрива органічного «Сапропіт» під час вирощування огірків 

не погіршилися (табл. 20).

Таблиця 20

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на агрохімічні показники чорнозему
під час вирощування огірків

Варіант рН Гумус,
%

Вміст поживних речовин, 
мг/кг сухого ґрунту

N -N 114 N -N 03
Мінераль

ний р 2о 5 К20

Без удобрення (контроль) 6,8 5,02 24,12 1,66 25,78 61,0 116,5
Основне внесення добрива 
органічного у дозі ЗО кг/100 м2 
(варіант порівняння)

6,9 5,14 24,89 1,77
•і

26,66 61,7 116,9

Внесення добрива органічного 
під передпосівну культивацію  
у дозі 15 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

7,0 5,15 25,23 1,89 27,12 64,7 117,4

Основне внесення добрива орга
нічного «Сапропіт» у дозі 
ЗО кг/100 м2

7,0 5,19 27,16 1,98 29,14 69,7 122,3

Внесення добрива органічного 
«Сапропіт» під передпосівну  
культивацію у дозі 15 кг/100 м2

7Д 5,22 29,35 2,25 31,60 71,2 127,4

Таблиця 21

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на врожай соняшнику

Варіант Врожай, т/га
Приріст 

до контролю
т/га %

Без удобрення (контроль) 2,06 - -
Основне внесення добрива органічного 
у дозі ЗО кг/100 м2 (варіант порівняння)

2,15 0,09 4

Внесення добрива органічного під передпосівну 
культивацію у дозі 15 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

2,24 0,18 9

Основне внесення добрива органічного 
«Сапропіт» у дозі ЗО кг/100 м2

2,33 0,27 13

Внесення добрива органічного «Сапропіт» під 
передпосівну культивацію у дозі 15 кг/100 м2

2,45 0,39 19

НІРо5 0,03
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Результати фенологічних та біометричних спостережень у польовому досліді 

показали, що добриво органічне «Сапропіт» виявило позитивний вплив на ріст, роз

виток та врожай і якість соняшнику (табл. 21).

Приріст урожаю насіння соняшнику після внесення добрива органічного «Са

пропіт» становив від 13 до 19 %, при цьому спостерігалося більш інтенсивне нако

пичення сухої речовини та олії у насінні соняшнику, поліпшення інших показників 

якості основної та побічної продукції (табл. 22).

Таблиця 22

Вплив добрива органічного «Сапропіт» на якість 
основної та побічної продукції соняшнику,% на суху речовину

Варіант
Насіння Шрот

жир ядро
протеїн жир

клітко
винаядра насіння N р 20 5 К20

Без удобрення (контроль) 54,17 40,14 3,02 1,25 0,44 33,15 3,17 37,00
Основне внесення добрива 
органічного у дозі 
ЗО кг/100 м2 
(варіант порівняння)

54,24 41,33 3,18 1,34 0,49 33,62 3,28 37,17

Внесення добрива 
органічного під передпосівну 
культивацію у дозі 
15 кг/100 м2 
(варіант порівняння)

55,03 43,22 3,23 1,39 0,52 33,69 3,25 37,16

Основне внесення добрива 
органічного «Сапропіт» у  
дозі ЗО кг/100 м2

55,62 43,43 3,36 1,44 0,65 34,04 3,88 37,19

Внесення добрива 
органічного «Сапропіт» під  
передпосівну культивацію 
у дозі 15 кг/100 м2

58,23 44,00 3,47 1,50 0,70 34,21 3,73 37,21
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висновки
1. Добриво органічне «Сапропіт» за одержаними результатами відповідає но

рмативним показникам якості для даного класу продукції та ТУ У 20.1-39935828- 

001:2016.

2. Важливою особливістю добрива органічного «Сапропіт» є можливість ко

ригування його складу (розширення рецептури) залежно від умов, де воно буде за

стосовуватися та від потреб культур, що вирощуються.

3. Добриво органічне «Сапропіт» володіє удобрювальною дією і позитивно впли

ває на врожай культур, якість продукції та елементи родючості ґрунту.

У разі основного внесення добрива органічного «Сапропіт» з розрахунку ЗО 

кг/100 м2 одержано прирости врожаю:

- ячменю ярого -  0,42 т/га (20 %  до контролю);
- кукурудзи на силосну масу -  4,4 т/га (19 % до контролю);
- соняшнику -  0,27 т/га (13 % до контролю);

л

- томатів -  1,7 кг/м (21 % до контролю);
- буряків столових -  5,0 т/га (25 % до контролю);
- огірків -  1,1 кг/м (15 % до контролю);
- картоплі -  0,60 т/га (24 % до контролю).

У разі передпосівного внесення добрива органічного «Сапропіт» під культи-

вацію з розрахунку 15 кг/100 м отримано прирости врожаю:

- ячменю ярого -  0,49 т/га (24 % до контролю);
- кукурудзи на силосну масу -  5,5 т/га (25 %  до контролю);
- соняшнику - 0,39 т/га (19 % до контролю);
- томатів -  2,1 кг/м (26 %  до контролю);
- буряків столових -  7,3 т/га (36 % до контролю);
- огірків -  1,9 кг/м (27 % до контролю);
- картоплі -  0,81 т/га (33 % до контролю).

4. За результатами біологічної оцінки добриво органічне «Сапропіт» може бути

рекомендовано для включення до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених 

до використання в Україні» для застосування у рослинництві, овочівництві та розд

рібного продажу власникам садово-городніх ділянок для удобрення рослин з метою 

підвищення їхньої продуктивності та підвищення родючості ґрунтів. Рекомендації 

щодо застосування добрива органічного «Сапропіт» наведено у таблицях 23, 24.
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Таблиця 23

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВА ОРГАНІЧНОГО «САПРОПІТ»
(у сільськогосподарському виробництві)

Назва добрива (діюча речовина), 
фірма, країна Норми витрат добрива Культура, об'єкт, що обробляється

Спосіб,
час оброблення, 

обмеження

Максимальна
кратність

оброблення

Добриво органічне 
«Сапропіт»

Органічна речовина -  50 -  90%, 
А - 0 , 5 - 5 , 0 % ,

Р20 5 -  0,1 - 5 , 0 % ,
К20 -  0,1 - 5 , 0 %

ТУ  У  20.1-39935828-001:2016

Виробник:
ТО В " У країнська О рганіка " 

У країна

2 - 6  т/га Зернові культури Основне внесення 1

3 - 1 2  т/га
Овочеві культури, картопля, 

декоративні культури Основне внесення 1

1 - 3 , 0  т/га Зернові культури Внесення під перед
посівну культивацію

1

1,5 -  6,0 т/га
Овочеві культури, картопля, 

декоративні культури

Внесення під перед
посівну культивацію 
та підживлення рос

лин у період вегетації

3

к>
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВА ОРГАНІЧНОГО «САПРОПІТ»
(для роздрібного продажу)

Таблиця 24

Назва добрива (діюча речовина), 
фірма, країна Норми витрат добрива Культура, об'єкт, що обробляється

Спосіб,
час оброблення, 

обмеження

Максимальна
кратність

оброблення

Добриво органічне 
«Сапропіт»

Органічна речовина -  50 -  90%, 
А - 0 , 5 - 5 , 0 % ,

Р20 5 -  0,1 - 5 , 0 % ,
К20 -  0 , 1 - 5 , 0 %

30 -  120 кг/100 м2
Овочеві культури, картопля, 

декоративні культури
Основне внесення 1

Т У  У  20.1-39935828-001:2016

В иробник:
ТО В " У країнська О рганіка " 

У країна 15 -  60 кг/100 м2
Овочеві культури, картопля, 

декоративні культури

Внесення під перед
посівну культива

цію та підживлення 
рослин у період ве

гетації

3

ю
ЧО
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