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Одним із основних шляхів збільшення 
вмісту гумусу в ґрунтах є застосування орга-
нічних добрив. Проте зниження останнім ча-
сом темпів розвитку тваринництва обмежує 
внесення органічних добрив у повному обся-
зі. Але поряд з традиційними видами добрив 
активного розвитку набуває такий напрям, як 
біокомпостування органічної речовини різ-
ного походження. 

Історія компостування, ймовірно, почи-
нається з появи перших рослин, залишки 
яких трансформувалися мікроорганізмами. 
Найдавніші згадки про використання пере-
гною в сільському господарстві майже 
4500 років тому відображені на глиняних 
табличках із Аккадської імперії Месопотам-
ської долини. Компости були відомі в давній 
Греції і давньому Римі та детально описані в 
Талмуді [62]. 

Довгий час компостування органічної 
речовини здійснювалося неконтрольовано, 
без врахування особливостей біохімічних та 
мікробіологічних процесів. Початком науко-
вого дослідження компостування можна 
вважати період вивчення прийомів зберіган-
ня гною, що є опосередкованим компосту-
ванням. Насамперед, це праці М. Корсакова і 
В. Билінкіної (1935), в яких представлено ре-
зультати досліджень агрономічних показни-
ків, а також дані щодо мікробіоти гною. Ав-
тори дійшли висновку, що на якість гною 
впливає спосіб його зберігання, а втрати по-
живних речовин перебувають у прямій за-
лежності від наявності мікроорганізмів. У 
ході досліджень було показано, що гарячий 

спосіб зберігання гною (за Крантцом) забез-
печує пригнічення розвитку як нітрифіку-
вальних бактерій, так і мікроорганізмів, що 
викликають бродіння сечовини, і тим самим 
зменшує втрати азоту [6]. Цей спосіб полягає 
у рихлому вкладанні гною на території схо-
вища, шляхом його розтрушування без будь-
якого ущільнення. Таким шляхом гній вкла-
дається висотою 1 м. Після того як у цьому 
шарі гною температура зростає до +50–60 °С, 
гній ущільнюють. На ущільнений шар роз-
міщують нову порцію гною; чекають, коли в 
ньому зросте температура до +50–60 °С і 
знову ущільнюють і т. д. Таким чином фор-
мують бурт висотою до 4–5 м [53]. На основі 
отриманих результатів розроблено методи і 
терміни зберігання гною, а також визначено 
показники якості підстилкового гною для 
обмеження втрат азоту за рахунок зв’язу-
вання аміаку вуглецевими сполуками підс-
тилки [5]. Інший шлях для попередження 
втрат азоту було запропоновано П. Власю-
ком, який передбачав здійснення компосту-
вання гною або посліду з торфом (чи іншим 
вуглецевмісним матеріалом), що дозволяє 
зменшити втрати азоту на 15–20 % [7]. 

Важливим етапом пізнання особливос-
тей компостування є дослідження В. Афана-
сьєва і В. Міллера, у результаті чого встанов-
лено взаємозв’язок термогенезу з фізико-
хімічними показниками і динамікою розкла-
ду органічної речовини та визначено критич-
ну вологість компосту, як одну з головних 
умов ефективного компостування [3]. 

У 80–90-х рр. минулого століття Є. Мі-
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шустіним і І. Архипченко детально вивчено 
інший аспект компостування — аерацію. 
Встановлено, що надходження повітря до 
компосту забезпечує активний розвиток мік-
робіоти. Так, за оптимальної аерації відміче-
но зростання чисельності мікроорганізмів, 
що беруть участь у трансформації мінераль-
них сполук азоту, зокрема, нітрифікуваль-
них. Також цими вченими розвинено і вдос-
коналено технологічні рішення щодо зв’язу-
вання торфом азоту в компостах [1; 2; 31]. 

Проведені дослідження дозволяють кон-
статувати, що компостування являє собою 
динамічний мікробіологічний процес, який 
відбувається завдяки активності мікроорга-
нізмів різних груп: бактерій, актиноміцетів, 
грибів, дріжджів та ін. Вивчення популяції 
бактерій, грибів і актиноміцетів, що беруть 
участь у компостуванні, було проведено низ-
кою дослідників. З’ясовано, що домінуючою 
формою мікроорганізмів є мезофіли. До 
90 % їх кількості належить до бацил, різно-
пігментних бактерій і оліготрофів [24; 46]. 
На початку компостування переважають ае-
робні бактерії, у наступних стадіях чисель-
ність бактерій знижується [22]. 

Важливим фактором є температура, ос-
кільки більшість мікроорганізмів гине, якщо 
температура піднімається вище +55 °С, але 
деякі з них витримують високі температури і 
навіть висушування. Як відомо, мікроорга-
нізми розділяються на групи за температур-
ними діапазонами. Для психрофілів оптима-
льними температурами є нижчі за +20 °С, 
для мезофілів — від +20 до +40 °С і термо-
філів — вище +40 °С [22]. Тому процес ком-
постування зручно розділяти на стадії згідно 
з температурним режимом. 

Мезофільна стадія. На початку компос-
тування температура в субстраті перебуває 
на рівні показників навколишнього середо-
вища. Мікроорганізми, що домінують у ви-
хідному субстраті, починають швидко роз-
множуватися, а температура зростає до 
+40 °С. За рахунок виділення мікроорганіз-
мами органічних кислот відбувається підкис-
лення середовища [22]. 

Термофільна стадія (стадія розпаду). За 
цієї стадії відбувається зростання температу-
ри вище +40 °С, що спричиняє відмирання 
мезофілів і домінування термофільних мік-
роорганізмів. При досягненні температури 
+60–70 °С відбувається зменшення чисель-

ності грибів-деструкторів целюлози і лігніну. 
Натомість, процес компостування починає 
здійснюватися бацилярними формами бакте-
рій. Іноді температура всередині бурта (гря-
ди) за рахунок хімічних процесів може сяга-
ти +90 °С, при цьому ріст мікроорганізмів 
інгібується. За таких умов відбувається роз-
пад білків, який супроводжується виділен-
ням аміаку і тому встановлюється лужне рН 
середовища. У ході термофільної стадії най-
швидше розкладаються цукри, крохмаль, 
жири, білки, після чого починають трансфор-
муватися складніші сполуки. При цьому ін-
тенсивно виділяється метан, аміак, вуглекис-
лий газ. Тривалість стадії залежить від ба-
гатьох параметрів (виду гною, ступеню по-
дрібненості, вологості, аерації, температури 
навколишнього середовища і т. д.) і колива-
ється від 1 до 2 тижнів [22]. 

Стадія затухання. Температура знижу-
ється до рівня навколишнього середовища. 
За цієї стадії відбувається зниження рН. Роз-
виваються гриби і актиноміцети, що розкла-
дають полісахариди, геміцелюлозу і целюло-
зу до моносахаридів, які можуть бути вико-
ристані іншими мікроорганізмами [22]. 

Стадія дозрівання. Під час цієї стадії 
проходять складні процеси трансформації 
лігніну, а також білків відмерлих мікроорга-
нізмів, що забезпечує синтез гумінових кис-
лот [18; 22]. 

Тривалість кожної із стадій компосту-
вання є різною. Перші три стадії (мезофіль-
на, термофільна і стадія затухання) прохо-
дять швидко, заключна стадія — дозрівання, 
може тривати кілька місяців. 

Отже, мікроорганізми на всіх стадіях 
компостування забезпечують ферментацію 
органічної речовини. Взагалі в компостуван-
ні бере участь більше 2000 видів бактерій і 
не менше 50 видів грибів [22]. Тому мікробі-
оту компосту можна вважати визначальною 
у ферментації органічної речовини і отри-
манні кінцевого продукту. 

Слід зазначити, що не дивлячись на нау-
кове обґрунтування процесів компостування, 
існуючі наприкінці минулого століття техно-
логії компостування не забезпечували пов-
ного знезараження компосту та знищення 
насіння бур’янів. Для вирішення цієї про-
блеми було запропоновано здійснення ком-
постування з терморозігрівом [45; 46]. 

У цей же час активного розвитку набу-
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ває технологія вермикомпостування (від ла-
тинського слова vermis — черв’як). Верми-
компостування базується на здатності черво-
ного каліфорнійського гібриду (ЧКГ) (Eise-
nia foetida andrei) поглинати велику кількість 
органічної речовини, рослинних решток, а 
разом з ними і бактерій, грибів, водоростей, 
найпростіших [24; 54]. Відомо, що черв’яки 
сприяють перетворенню поживних речовин 
у доступну форму, активізують мікробіоло-
гічну активність [61]. Іспанськими вченими 
процес вермикомпостування описано як 
«біологічне окислення і стабілізація органіч-
ного матеріалу, пов’язані з дією дощових 
черв’яків і [мезофільних] мікроорганізмів» 
[57]. Так, за участі мікроорганізмів у процесі 
компостування в грядах спочатку відбува-
ється розкладання сполук, що легко засвою-
ються — цукрів, полісахаридів, потім білків, 
геміцелюлоз, найповільніше розкладається 
лігнін, дубильні речовини та ін. Розклад су-
проводжується синтезом комплексу гумусо-
вих сполук. У результаті маса органічних ре-
човин зменшується, субстрат збагачується 
азотом, гумусом, зростає його зольність [10. 

З часів селекції червоного каліфорній-
ського гібриду (1959 р.) у даній технології 
досліджувалися лише фізико-хімічні пара-
метри компостування, такі як температура, 
вологість, рН, умови розмноження верми-
культури та ін. [6; 13; 16; 17; 27–29; 44]. У 
90-х рр. минулого століття розпочато актив-
не вивчення мікробіологічних аспектів вер-
микомпостування. Встановлено, що верми-
компост є різноманітнішим щодо складу мік-
робіоти, ніж звичайні компости, що знахо-
дить підтвердження в роботах R. Atiyeh [60]. 
Його дослідження свідчать, що мікробні по-
пуляції у вермикомпості засвоюють значно 
більшу кількість вуглецю з субстрату, ніж 
мікроорганізми традиційного компосту. Вста-
новлено, що в ході вермикомпостування в 
субстраті домінують бактерії [58; 59; 63–65]. 
Проте чисельність та таксономічна структу-
ра бактеріальних угруповань значною мірою 
залежить від природи субстрату та терміну 
компостування [15; 22; 27; 28; 56]. 

Цікаво, що вермикультура має стерилі-
заційний ефект щодо патогенних мікроорга-
нізмів. Так, вивчення санітарного стану ком-
постів показало, що вермикомпост не міс-
тить представників небезпечних груп мікро-
організмів [20]. 

Наприкінці ХХ ст. активно досліджу-
ються сукцесії мікроорганізмів у ході верми-
компостування, асоціації мікроорганізмів з 
ЧКГ, мікробіологічний склад вермикомпос-
ту. Цими питаннями в різні часи займалися 
R. Atiyeh [60], В. Иваниця [15], Н. Терещен-
ко [51], Е. Третьякова зі співав. [52], А. Яку-
шев [56] та інші. З’ясування мікробіологіч-
них особливостей компостування за участі 
каліфорнійського черв’яка дозволило науко-
во обґрунтувати природу низки процесів. 
Так, показано, що в організмі черв’яка орга-
нічна речовина змінюється, біохімічно тран-
сформується, збагачується поживними речо-
винами, ферментами і мікроорганізмами. 
Кишковик черв’яка є своєрідним «фільтром» 
і одночасно ферментативною системою для 
мікроорганізмів. Частина мікроорганізмів, 
що потрапляють до кишковика черв’яка, 
елімінується, інші розмножуються і збага-
чують субстрат [4; 52; 63]. Результати дос-
ліджень американських і російських вчених 
демонструють, що в копролітах черв’яків 
домінують грамнегативні аеробні бактерії 
роду Pseudomonas, дещо в менших кількос-
тях — представники родів Flavobacterium, 
Streptomyces, Bacillus [51; 63], а також 
Cellumonas, Clostridium, Acetobacterium [32; 
46]. У роботах P. Schloss, Е. Б. Третьякова зі 
співавт. наведено домінуючі види бактерій у 
біогумусі. Так, високий рівень приживаності 
у кишковику і розмноження в біогумусі має 
бактерія Pseudomonas putida, а такі види як 
Azospirillum brasilense і Pseudomonas stutzeri 
не розвиваються за даних умов взагалі [52; 
63]. Приживаність бактерій з роду Pseudomo-
nas підтверджено іншими дослідниками. В 
Інституті сільськогосподарської мікробіоло-
гії та агропромислового виробництва НААН 
встановлено, що угруповання мікроорганіз-
мів вермикомпосту представлено бактеріями 
родів Pseudomonas, Bacillus, Enterobacter, Al-
caligenes, Flavobacterium та ін. У ході дослід-
жень ізольовано активний рістстимулюваль-
ний і фосфатмобілізувальний штам Pseudo-
monas putida 17 [9]. 

У компості за культивування ЧКГ спо-
стерігається зменшення довжини грибного 
міцелію і відсутність змін чисельності акти-
номіцетів у порівнянні з традиційним компо-
стом [55; 56]. Як зазначає А. Якушев, крім 
пригнічення розвитку грибів, у вермиком-
пості спостерігається тенденція до зміни 
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складу мікроміцетів, а саме: зменшується 
різноманітність Cladosporium sp. і з’являєть-
ся Trichoderma sp., відомий як антагоніст 
низки фітопатогенних мікроорганізмів. Ймо-
вірно, зменшення грибного міцелію і розви-
ток Trichoderma sp. є причиною зниження 
захворюваності сільськогосподарських куль-
тур, викликаних фітопатогенними грибами, 
за використання вермикомпосту. 

У ході вермикомпостування відбуваєть-
ся розвиток мікроорганізмів з різними функ-
ціональними особливостями. Так, у субстра-
ті, що переробляється ЧКГ, спостерігається 
поступове зменшення чисельності амоніфі-
каторів, що обумовлено зменшенням джере-
ла легкодоступного органічного азоту [15; 
17]. Н. Терещенко звертає увагу на активне 
проходження процесів нітрифікації, особли-
во на перших стадіях компостування (віро-
гідно, процес стимулює накопичення іонів 
амонію внаслідок попередньої амоніфікації). 
У процесі подальшого вермикомпостування 
чисельність нітрифікаторів у біогумусі зни-
жується. Впродовж перших 2 місяців ком-
постування активізуються денітрифікаційні 
процеси, що спричиняють втрати азоту. По-
чинаючи з 3-го місяця вермикультивування 
відбувається зниження темпів денітрифікації 
[15; 17]. 

У ході вермикомпостування також спо-
стерігається збільшення активності целюло-
золітичної мікробіоти. Відмічено поступовий 
розвиток мікроорганізмів, що розкладають 
клітковину. Серед них переважають бактерії 
і меншою мірою гриби та стрептоміцети [12; 
15]. 

Щодо фосфатмобілізувальних мікроор-
ганізмів, то за даними Н. Терещенко в ком-
пості виявляється пряма залежність між 
вмістом рухомих сполук фосфору і чисель-
ністю мікроорганізмів, які розкладають ор-
ганічні і мінеральні фосфати. Показано, що 
основними агентами, що розчиняють фосфа-
ти, є різні види бацил і жовто-пігментні не-
спорові бактерії. У біогумусі неспорові мік-
роорганізми беруть участь переважно в роз-
чиненні мінеральних фосфатів [17]. Дану 
особливість автор пояснює посиленою міне-
ралізацією органічної речовини субстрату 
при вермикомпостуванні за участі ЧКГ. Це 
сприяє накопиченню в субстраті органічних і 
мінеральних кислот (це відмічає також і 
Г. Єжов [14]), що забезпечує розчинення мі-

неральних фосфатів і гальмує вивільнення 
фосфору органічних сполук. У результаті 
для мікроорганізмів, що беруть участь у 
трансформації як органічних, так і мінераль-
них фосфатів, енергетично вигіднішим є 
процес розчинення саме мінеральних сполук 
фосфору. 

При проходженні органічних відходів 
через кишковик черв’яка зникає неприємний 
запах субстрату, знижується кількість пато-
генної мікрофлори, зменшується об’єм від-
ходів і в результаті фізико-хімічних, біохі-
мічних і мікробіологічних перетворень у 
кишковику черв’яка вони трансформуються 
в копроліти (kopros — випорожнення, 
litos — камінь) [24; 53]. Кінцевим продуктом 
вермикомпостування є вермикомпост (ко-
мерційна назва — біогумус) — дрібнозер-
нистий продукт темного кольору без запаху і 
з гарною водотривкою структурою. У порів-
нянні з традиційними компостами в біогуму-
сі вищий вміст рухомих форм елементів 
живлення рослин, зокрема калію в 10–11 ра-
зів, фосфору — 6–7 разів, кальцію і магнію в 
2–3 рази, а коефіцієнт гуміфікації зростає в 
1,5–2 рази. У компості акумулюється велика 
кількість вітамінів, антибіотиків, амінокис-
лот, що безпосередньо засвоюються росли-
нами. У біогумусі виявлено значну кількість 
інших біологічно активних речовин (аукси-
ни, цитокініни та ін.) [11; 13; 16; 17; 20; 23; 
30; 49; 50]. 

Розвиток досліджень процесу вермиком-
постування надав поштовх для вивчення 
рістстимулювальних, антагоністичних, фун-
гістатичних та інших властивостей верми-
компосту, створення нових напрямів у ком-
постуванні, контролювання мікробіологіч-
них процесів та виготовлення добрив і мік-
робних препаратів із заданими властивостя-
ми. 

Нині відбувається ніби повторне «від-
криття» дощових черв’яків. Сьогодні, окрім 
ЧКГ, селекціоновано низку технологічних 
видів гнойових черв’яків, представників 
Lumbricus rubellus, Dendrobaena veneta, Eu-
drilus eugeniae, Perionyx excavatus. Усі вони, 
згідно з систематикою, належать до кільчас-
тих червів, до групи вищих черв’яків (вхо-
дять до класу малощетинкових червів — олі-
гохет, до родини Lumbricidae) [26; 48; 51]. 
Але найбільшого поширення в технології 
вермикомпостування набув, все ж таки, зга-
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даний вище червоний каліфорнійський гіб-
рид (Eisenia foetida andrei), який вирізняєть-
ся високою плодючістю і тривалістю життя. 

Незважаючи на вище зазначені переваги 
і перспективність вермикомпостування, тех-
нологія має певні недоліки. Серед них — 
значна тривалість компостування (4–6 міся-
ців), некерованість мікробіологічних проце-
сів та отримання компосту як органічного 
добрива загального призначення, що не до-
зволяє вирішувати окремі проблеми при ви-
рощуванні сільськогосподарських культур.  

Одним із шляхів вирішення останнього 
недоліку є створення на основі біогумусу 
біодобрив і мікробних препаратів із задани-
ми властивостями (фунгіцидними, рістсти-
мулювальними, фосфатмобілізувальними та 
ін.) шляхом інокуляції компосту агрономічно 
цінними мікроорганізмами. Більшою мірою 
сьогодні це є гіпотетичним. Проте такі спро-
би описано в літературі. Так, розроблено 
спосіб отримання біодобрива, що полягає в 
одержанні біогумусу шляхом компостування 
субстрату з органічних відходів сільського 
господарства і промисловості за участі «Обо-
ленського гібриду», отриманого в результаті 
схрещування червоного каліфорнійського гі-
бриду з російською популяцією дощових 
черв’яків Eisenia foetida. Вермикомпостуван-
ня здійснюється за температури +16–24 °С 
впродовж 4–6 місяців. В отриманий біогумус 
вносять мікроорганізми, що володіють фун-
гіцидними властивостями. Мікроорганізми 
вносять після видалення черв’яків і дозрі-
вання біогумусу. Як продуцент фунгіцидів 
використовують штам бактерій Bacillus sub-
tilis ИПМ-215 у кількості від 109 до 1012 спор 
на 1 кг біогумусу, або культуру Trichoderma 
viride 16 у концентраціях від 104 до 108 коло-
нієутворюючих одиниць (КУО) на 1 кг біо-
гумусу [21; 37]. 

У Кубанському державному аграрному 
університеті розроблено низку технологій, 
що стосуються вермикомпостування та зба-
гачення його кінцевого продукту корисними 
мікроорганізмами. Один із таких способів 
полягає в отриманні комбінованого удобрю-
вального ґрунту на основі біогумусу, що є 
результатом компостування гною сільсько-
господарських тварин із використанням гіб-
риду червоного каліфорнійського черв’яка з 
дощовими черв’яками кубанської природної 
популяції. Вермикомпостування триває впро-

довж 2–3 місяців за температури +16–32°С у 
природних умовах. Після відокремлення чер-
в’яків від біогумусу вносять штами Bacillus 
megaterium var. phosphaticum і Agrobacterium 
radiobacter для забезпечення рослин азотфік-
сувальними та фосфатмобілізувальними мік-
роорганізмами [43]. 

Іншим способом є технологія, яка перед-
бачає внесення до торфогнойового компосту 
бактерії Pseudomonas fluorescens 15. У закри-
тому від сонячних променів приміщенні су-
міш витримують за температури +20 °С 
впродовж 3 діб з періодичним перемішуван-
ням. За час інкубації титр бактерій повинен 
сягати 2,5 · 109 КУО/г компосту [35]. 

Стосовно вищенаведених прикладів ви-
никають критичні зауваження щодо можли-
вості розвитку інтродукованих у сформова-
ний вермикомпост мікроорганізмів, оскільки 
інокуляція біогумусу здійснюється без вра-
хування сукцесійних змін в угрупованнях 
мікроорганізмів. До того ж, виникає питання 
щодо можливості активного розвитку в суб-
страті мікроорганізмів, ізольованих з інших 
екологічних ніш. 

Зовсім інше ставлення до нижченаведе-
ної технології отримання біогумусу [38; 39]. 
Технологія вермикомпостування аналогічна 
до попередньої розробки, але після відокре-
млення черв’яків від біогумусу субстрат під-
сушують до вологості 50–60 %, фасують у 
пакети з поліпропілену, вносять кукурудзя-
ний екстракт у кількості від 1,0 до 5,0 % ма-
си біогумусу і автоклавують упродовж 
45–75 хв. при 0,8–1,2 атм. Після цього в од-
ному випадку вносять штам Bacillus megate-
rium var. phosphaticum 319 і витримують до 
досягнення титру 8 · 1010 КУО/г компосту, в 
іншому — Bradyrhizobium japonicum В-2437 
(культивують до досягнення титру 
9 · 109 КУО/г добрива) [39]. Отриманий біо-
гумус є сприятливим субстратом для розвит-
ку фосфатмобілізувальних і азотфіксуваль-
них мікроорганізмів та має поживні і ріст-
стимулювальні речовини, необхідні для роз-
витку і повноцінного продукційного процесу 
культурних рослин. 

Недоліками описаних вище способів є 
велика трудозатратність та багатоетапність 
процесів виробництва, а також відсутність 
даних щодо приживаності інокулянтів у 
компості, отриманого за участі вермикульту-
ри. 
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Перспективним сьогодні є також інший 
напрям компостування, який ґрунтується на 
аеробній біотермічній переробці органічних 
відходів. У США, Росії та Західній Європі 
збудовано заводи з виробництва органічних 
добрив шляхом біологічної ферментації. Тех-
нологія приготування добрив таким шляхом 
полягає у змішуванні відходів тваринництва 
(гній, послід) з вологопоглинаючими компо-
нентами (торф, стружка, солома, кора і т. д.). 
Оптимальна вологість компостованої суміші 
повинна бути не менше 70 %, співвідношен-
ня вуглецю до азоту від 20 : 1 до 30 : 1, 
рН 6–8. У процесі компостування відбува-
ється біологічне окислення частини органіч-
ної речовини, температура в компості підні-
мається до 70 °С і вище. Висока температура 
забезпечує умови розвитку термофільних і 
термотолерантних мікроорганізмів. Завдяки 
розігріву компосту гинуть личинки мух, яй-
ця гельмінтів, патогенні мікроорганізми, 
руйнується структура насіння бур’янів, зни-
кає неприємний запах. Після охолодження 
субстрату домінуючою групою мікроорганіз-
мів є актиноміцети, що складають 89–95 % 
чисельності всієї мікробіоти [33; 45; 46]. 

Аеробна ферментація може здійснюва-
тися двома способами: пасивним і активним. 
Пасивний спосіб компостування здійснюєть-
ся в природних умовах у буртах. Технологія 
передбачає приготування початкової ком-
постної суміші шляхом змішування компо-
нентів, формування буртів. Тривалість ком-
постування органічної речовини залежить 
від вологості компонентів, сезону та погод-
них умов і складає від 1 до 3 місяців. Остан-
нім часом для компостування відходів упро-
ваджується активний спосіб ферментації 
(шляхом застосування спеціальних біофер-
ментерів). Це дозволяє скоротити терміни 
компостування і тому цей спосіб іноді нази-
вають «експрес-компостування». Незалежно 
від обраного режиму технологічні процеси 
здійснюють за безперервної аерації компост-
ної суміші шляхом примусової подачі повіт-
ря [34]. 

Прикладом вдалого «експрес-компосту-
вання» є спосіб виготовлення компостів, роз-
роблений науковцями Всеросійського науко-
во-дослідного інституту сільськогосподарсь-
кого використання меліорованих ґрунтів. Ре-
алізація способу зводиться до пошарової ук-
ладки гною і вологопоглинального органіч-

ного матеріалу, перемішування компонентів 
за одночасного його переміщення у фермен-
тер, де до суміші додається готовий компост 
у співвідношенні 9 : 1. Аеробне компосту-
вання здійснюється при вологості компосту 
50–60 % і періодичній вентиляції впродовж 
3–4 діб [36]. 

Іншим прикладом компостування шля-
хом терморозігріву є виготовлення вітчизня-
ного органічного добрива «Біопроферм» 
[42]. На основі проведених у 2006–2010 рр. 
експериментів і виробничих досліджень роз-
роблено та впроваджено в п’яти областях 
України технологію переробки органічних 
відходів агропромислового комплексу мето-
дом біологічної ферментації в органічні доб-
рива нового покоління — «Біопроферм», 
«Біопроферм-Поділля», «Біоактив» [25; 33]. 
Добрива отримують при компостуванні су-
міші відходів тваринного походження, шкі-
ряного і дріжджового виробництва та інших 
органічних матеріалів природного поход-
ження. Співвідношення азоту і вуглецю в 
суміші складає 10 : 1 – 30 : 1, вологість 
50–70 %, що досягається шляхом внесення 
до їх складу необхідної кількості сухої тир-
си, соломи та ін. Процес ферментації прохо-
дить у спеціальних камерах-термосах за тем-
ператури +65–80 ºС впродовж 6–8 діб при 
переробці органічних відходів, що швидко 
ферментуються, і 9–11 діб, для тих матеріа-
лів, які повільно розкладаються. 

Спільними позитивними рисами для ви-
щеописаних технологій є швидкість отри-
мання кінцевого продукту, знезараження 
компосту. Але поряд із перевагами існують і 
суттєві недоліки. Це, зокрема, знищення при 
розігріві компосту вище +50 ºС великої кіль-
кості корисної мікробіоти та відсутність мік-
робіологічного контролю отриманого ком-
посту. Тому отримані добрива, на наш пог-
ляд, потребують подальшого збагачення аг-
рономічно корисними мікроорганізмами, 
здатними приживатися і розвиватися у дано-
му субстраті. 

Іншим напрямом керованого компосту-
вання (в мікробіологічному розумінні) є ін-
тродукція до компостованого субстрату аг-
рономічно цінного мікроорганізму, який у 
ході здійснення процесу буде домінувати в 
мікробному угрупованні компостованого 
субстрату. Для здійснення цього способу по-
винні бути враховані особливості сукцесії 
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мікроорганізмів у ході компостування і чітко 
визначений етап, який сприятиме вдалій ін-
тродукції. Одним із таких способів є техно-
логія, розроблена в Інституті сільськогоспо-
дарської мікробіології та агропромислового 
виробництва НААН. Технологія передбачає 
вермикомпостування гною ВРХ з фосфо-
ритним борошном за участю селекціонованої 
фосфатмобілізувальної бактерії Pseudomonas 
putida 17 [41]. Зазначений штам виділено з 
вермикомпосту, тому він здатен приживати-
ся та активно розвиватися в цьому субстраті. 
Оптимальним поєднанням компонентів вер-
микомпостування є внесення до компосту 
фосфоритного борошна у кількості 10 % від 
маси гною і бактеріальної суспензії P. рuti-
da 17 на рівні 8 · 106 клітин на кілограм суб-
страту з тривалістю компостування 3 місяці. 
Такі технологічні параметри забезпечують 
найбільше вивільнення водорозчинних фос-
фатів (збільшення до контролю — до 39 %). 
Крім цього, компост характеризується під-
вищеною чисельністю фосфатмобілізуваль-
них мікроорганізмів та містить рістстимулю-
вальні речовини ауксинової та цитокінінової 
природи. Збагачення компосту фітогормона-
ми відбувається за рахунок їх продукування 
бактерією P. putida 17 та розвитку верми-
культури. Так, вміст фізіологічно активних 
речовин, зокрема, ауксинів сягає 0,96 мкг/г 
сухої речовини, цитокінінів: зеатину — 
0,62 мкг/г та зеатин-рибозиду — 0,46 мкг/г 
сухої речовини (для прикладу — компост, 
отриманий без P. putida 17 має вміст аукси-
нів — 0,16 мкг/г, цитокінінів: зеатину — 
0,16 мкг/г та зеатин-рибозиду — 0,14 мкг/г 
сухої речовини) [8]. Тож розроблена техно-
логія дозволяє здійснювати кероване верми-
компостування та отримувати біоорганічне 
добриво із заданими параметрами (підвище-
ним вмістом водорозчинних фосфатів та фі-
зіологічно активних речовин), що є бажаним 
для оптимізації живлення культурних рослин 
[40]. 

Сьогодні питання компостування орга-
нічної речовини має динамічний і багатовек-
торний характер розвитку. Перспектива біо-
компостування полягає у вивченні та враху-
ванні мікробіологічних аспектів, що може 
забезпечити керованість процесу і створення 
умов для домінування інтродукованих мік-
роорганізмів. Врахування як агрохімічних 
показників, так і мікробіологічних особли-

востей процесів дозволить змінити механіс-
тичні підходи до компостування на науково 
обґрунтовані та створити спектр біоорганіч-
них добрив і біопрепаратів, що матимуть різ-
не функціональне спрямування. Зокрема, 
можливе створення компостів з підвищеним 
вмістом фітогормонів, розчинних сполук 
фосфору, чи збагачених грибами-антагоніс-
тами окремих збудників хвороб сільськогос-
подарських культур та ін. 
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