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Вінницький регіон є найбільшим виробником продукції галузі 

тваринництва в Україні, першість в даній галузі займає птахівництво. За 2017 

рік в області налічувалось 29619,7 тис. голів свійської птиці, що на 0,9% 

більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Сумарний обсяг виробництва на 

забій (у живій масі) птиці по області становить 332,5 тис.т. Найбільше 

виробляється м’яса курятини [1]. 

Найбільшим виробником м’яса курятини є ТОВ «Вінницька» 

птахофабрика, яка щоденно виробляє біля 910 тон охолодженого м’яса та м’ясо 

продуктів. Фактичний річний об’єм виробництва м'яса і м’ясних виробів 

становить - 277803 т. Для забезпечення таких об’ємів виробництва необхідно 

щорічно вирощувати 180 млн. голів бройлерів, утримання такої кількості птиці 

вимагає організації високоефективної системи утримання. Для цього у ТОВ 

«Вінницька» птахофабрика обладнано 38 пташників, у кожному з яких 

одночасно утримують 54000 голів птиці. З введенням їх в експлуатацію 

необхідно було вирішити ряд проблем. Однією з найбільш важливих є 

утилізація продуктів життєдіяльності (пташиного посліду) [2]. 

На промислових птахо-комплексах технологія утилізації пташиного 

посліду передбачає його використання в якості добрива після механічного 

знезараження у спеціально організованих відстійниках, це найбільш дешева та 

доступна технологія основним недоліком якої є необхідність виділення значних 

площ під організацію відстійників, потребує значних матеріальних і 

енергетичних затрат на транспортування і укладання (виймання) відходів [3-6]. 

Інша перспективна технологія утилізації пташиного посліду це біогазова 

технологія переробки в метантанках, однак вона потребує значних 

капіталовкладень. Ще одним недоліком даної технології є необхідність 

розбавляти послід водою для оптимізації процесу виділення біогазу, така 

технологія більш доцільна для кліткового утримання птиці. За кліткового 

утримання  птиці у послід додається технологічна вода, що спричинює 2–6 - 

кратне розбавлення та пропорційне зниження у ньому концентрації поживних 

речовин. На виході отримують рідке органічне добриво вологістю 92-95%, яке 

потребує грамотного внесення, а також зберігання. 

Пташиний послід містить малу кількість органічних речовин, має 

незбалансоване співвідношенням N:P:K, високу інфекційність, містить токсичні 

сполуки (метану, фенолів, аміаку, сірководню та ін.), що пригнічують ріст і 

розвиток культурних рослин. 
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Хімічний склад посліду залежить від виду птиці, технології утримання і 

частково від віку. Найбільша кількість поживних речовин мітиться у твердій 

фракції посліду. Розбавлення його водою призводить до збільшення об’єму, 

проте це знижує агресивність посліду. Поживні речовини посліду перебувають 

у доступній формі, значна частина їх легко переходить у водну витяжку: калію 

— 75–100%, азоту — 30–75, фосфору — 3–47%. Розчинність їх значно 

підвищується під час розбавлення водою. Така технологія викликає 

необхідність організації додаткових сховищ, кількість і об’єм яких, зазвичай 

дуже точно прораховані, а будівництво нових викличе необхідність додаткових 

капіталовкладень. 

В світі використовують ще один ефективний спосіб утилізації пташиного 

посліду це його спалювання, даний спосіб потребує попередньої підготовки 

сировини. 

Вологість сирого посліду 35-50%, зольність 15-20%. Для підвищення 

горючих властивостей посліду, ми пропонуємо змішувати пташиний послід з 

тирсою або щепою. Тирса є побічним продуктом переробки деревини, щепа ж 

може бути отримана з неліквідної деревини чи в результаті переробки деревини 

отриманої під час санітарних очисток придорожніх смуг та ліній 

електропередач. Загальний об’єм відходів деревини в Україні оцінюють в 12 

млн. м
3 

на рік [7,8]. Технологія отримання щепи з біомаси відходів деревини 

відома широкому загалу і не потребує пояснення. 

Існуюча технологія передбачає попереднє зневоднення посліду в 

відцентрових машинах, запропоновані рішення дозволять зменшити вологість 

посліду до 15-20% без попереднього зневоднення, а також підвищить 

калорійність з 2500 ккал/кг до 3000 ккал/кг. При спалюванні тонни чистого 

посліду можна отримати близько 3 т пару або виробити до 250-300 кВт.год. 

електроенергії. Зола після спалювання ПП, являється комплексним фосфорно-

калійним добривом, і містить значну кількість мікроелементів. Вихід золи 10-

20% від вхідної кількості суміші пташиного посліду з тирсою чи щепою. Зола 

займає значно менший об’єм ніж сирий послід, це дозволить зменшити 

транспортні витрати, та витрати на будівництво сховищ для накопичення та 

відстоювання посліду, зола вноситься в ґрунт без додаткової обробки, що ще 

більше спрощує технологію її утилізації [9-12]. 

В пташиному посліді в тонні маси знаходиться в кг: 

- Органічної речовини – 180; 

- Золи 70; 

- Азоту 20; 

- Фосфору 7; 

- Калію 3. 

Як видно з приведених показників особливе значення як добриво має 

органічна речовина, яка слугує резервом основних діючих речовин які 

впливають на структуру ґрунту і являються джерелом енергії для багатьох 

мікроорганізмів. 
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Після органічної речовини наступною по значенню являється зола. В золі 

знаходиться близько 30 мікроелементів в тому числі магній, сірка, залізо, 

марганець. Фосфор із золи краще засвоюється ніж із суперфосфату. Вона майже 

не містить хлору і не є шкідливою для багатьох рослин. В США і деяких 

країнах Європи пташиний послід використовують в якості кормового 

інгредієнта для жуйних тварин, так як він має клітчату. 

Способи переробки пташиного посліду з метою використання як добрива 

повинні забезпечувати обеззараження патогенної мікрофлори, насіння бур’янів, 

дезодорацію продукту, а це потребує значних затрат на утилізацію. Затрати 

досить значні і для невеликих птахофабрик вони не посильні. Тому в останній 

час технологія спалювання все більше впроваджується на великих 

птахофабриках, особливо в США, Канаді і країнах Європи. 

В якості палива ПП має наступні технологічні характеристики: 

- теплота згорання – 2500 ккал/кг; 

- вологість - 35±5%; 

- зольність 10-15%; 

- насипна щільність 380-400 кг/м
3
; 

- вміст вуглецю – 30%; 

- вміст водню – 3-5%; 

- вміст кисню – 15-20%; 

- вміст сірки до – 1%; 

- вміст азоту – 1-0,2%. 

Пряме спалювання пташиного посліду не потребує обов’язкового 

гранулювання або сушки. Вміст шкідливих речовин в продуктах згорання не 

перевищує допустимих концентрацій. 
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