
Deep manure pits: American experience

Існує кілька способів зберіган-
ня гною – у лагуні відкритого 
типу, у неглибоких чи глибо-
ких підпідлогових гноєзбірних 

ваннах або в наземному резервуарі 
критого типу. Гній складається з 
трьох основних поживних речо-
вин – азоту, фосфору та калію, що 
робить його чудовим добривом для 
полів. Але концентрація корисних 
речовин у гної залежить від методу 
його зберігання перед тим, як його 
додають у ґрунт. Наприклад, у разі 
зберігання гною в лагуні відкритого 
типу поживні речовини зберігають-
ся на рівні 30 %, тобто йде активна 
втрата азоту під дією зовнішніх чин-
ників, до того ж утворюється додат-
кова вода у вигляді опадів. Чого не 
скажеш про інший тип збереження, 
про який і поговоримо докладні-
ше, – у глибоких гноєзбірних ван-
нах, де частка збереження азоту до-
сягає 70–90 %. 

Чому це важливо?

З огляду на зростання цін і не-
стабільність ситуації на ринку мі-

неральних добрив, аграрії змушені 
шукати альтернативні джерела до-
брив. Одним з таких джерел є гній 
від свиней, який має позитивний 
вплив на родючість ґрунту й утво-
рення гумусу. Ефект від внесення 
свинячого гною залишається на-
віть на 2-й та 3-й рік після внесення. 
Найкраще його застосування – для 
підвищення врожайності зернових, 
бобових, олійних культур і овочів, 
а також для підвищення концентра-
ції в рослинах поживних речовин, 
особливо азоту, фосфору та калію. 
Але для того, щоб максимально збе-
регти корисні речовини в гної, його 
необхідно правильно зберігати.

Якщо гній протягом тривалого 
часу зберігається в таких спору-
дах, як лагуна, відбуваються значні 
втрати азоту, що знижує цінність 
гною як добрива, до того ж від-
новлення поживних речовин з осі-
лого мулу на дні лагуни може бути 
ускладнене. Однак зберігання гною 
в глибоких гноєзбірних ваннах до-
зволяє зберегти в ньому всі корис-
ні речовини. Ця технологія широко 
практикується в штатах Середньо-

го Заходу в США (Midwest) – у 
так званому кукурудзяному й пше-
ничному поясі країни. Для цього 
регіону наявність якісних добрив є 
критичним фактором економічного 
успіху. Саме тому основна концен-
трація поголів’я свиней країни так 
само припадає на штати Середнього 
Заходу.

«Багато аграріїв насправ-
ді утримують свиней лише для 
того, щоб отримати гній, – каже 
Aaron Juergens, власник свинар-
ської ферми Ranch Creek Farm. – Це 
їхня єдина мета – не вирощува-
ти свиней, а отримувати гній 
для своїх полів, тому що поживні 
речовини в гної допомагають їм 
знизити витрати на закупівлю 
добрив на 124 долари на гектар».

Технологія використання 
гною з глибоких ванн

У США форма гною визначає від-
стань, на яку його будуть транспор-
тувати. Наприклад, рідкий гній не 
вивозять далі, ніж за 5 км від ферми, 
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а твердий вносять зазвичай у межах 
15 км. Доцільність такого внесен-
ня криється в економіці: що менша 
поживність гною, то, відповідно, 
дорожче його перевезення. Фрак-
ція також визначає глибину його 
внесення в землю: гній з відгодівлі 
вносять на глибину до 7–10 см, а від 
свиноматок, який є менш поживним 
за рахунок рідкішої фракції, – на 
15–20 см. Тобто, щоб забезпечити 
поле необхідною кількістю пожив-
них речовин, гною від свиноматок 
доведеться вносити більше. 

На Середньому Заході США гній 
відкачують й уводять у ґрунт один 
або два рази на рік: навесні та / або 
восени. Сезон внесення гною зале-
жить від кліматичної зони й куль-
тур, які вирощують на полях. 

Внесення гною навесні найкра-
ще підходить для збереження його 
поживних речовин. Навесні він ви-
вільняє їх за рахунок мінералізації 
протягом вегетаційного періоду 
більшості сільськогосподарських 
культур. 

Літнє внесення гною також при-
йнятне, але більше підходить для 
кормових трав, а не для просапних 
або дрібних зернових культур. 

Внесення гною восени зазвичай 
призводить до більшої втрати по-
живних речовин, ніж навесні, осо-
бливо якщо він розподіляється на 
поверхні ґрунту. Якщо ж гній внесе-
ний під землю, а температура ґрун-
ту – 10 градусів і нижче, то деякі 
поживні речовини будуть іммобілі-
зовані й залишатимуться в ґрунті до 
наступної весни. Восени найкраще 
вносити гній на поля, які будуть за-
сіяні озимими зерновими або по-
кривними культурами.

Зимове внесення гною є найменш 
бажаним, оскільки поживні речови-
ни не можуть проникнути в мерзлий 
ґрунт. Гній, що накопичився на по-
верхні мерзлого ґрунту або на снігу, 
легко понесеться з поля під час та-
нення снігів.
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Рис. 1. Глибока ванна для зберігання гноюРис. 1. Глибока ванна для зберігання гною

Рис. 2. Глибокі гнойові ванни проєктують з урахуванням обсягу вироб-Рис. 2. Глибокі гнойові ванни проєктують з урахуванням обсягу вироб-
ництва на ферміництва на фермі

Рис. 3. Приямки для відкачування гною та підпідлогової вентиляціїРис. 3. Приямки для відкачування гною та підпідлогової вентиляції



Будівництво глибокої ванни

Для планування будівництва гли-
бокої ванни на фермі необхідно:
1) розрахувати об’єм та глибину 

ванни з урахуванням вікових по-
казників та планового отримання 
ваги, а також частоту відкачуван-
ня гною (1 або 2 рази на рік);

2) обрати конструкцію глибокої ван-
ни, оскільки їх існує кілька видів;

3) обов’язково ознайомитися з реко-
мендаціями щодо змішування та 
відкачування гною й чітко дотри-
муватися плану;

4) останнє й, напевно, досить важ-
ливе, чим, на жаль, іноді нехту-
ють, – обов’язково дотримувати-
ся техніки безпеки.
Для прикладу візьмемо секцію, 

яка вміщує до 1000 голів на відго-
дівлі одночасного утримання, тобто 
розмір приміщення – 18 × 42 м. У 
середньому кількість гною, одер-
жуваного від однієї свині на відго-
дівлі, становить 0,83 м³ за 6 міся-
ців. Отже, на 1000 голів необхідна 
глибока ванна об’ємом не менше від 
950 м³ (830м³ гною + 15 % води). 
У разі площі приміщення 756 м² 
нам потрібна ванна завглибшки не 
менше 1,25 м. На додачу, необхідно 
врахувати відстань не менше 30 см 
від максимального верхнього рівня 

гною до підлоги, тому загалом гли-
бина ванни має бути не менша за 
1,55 м. 

Одразу ж на початку будівництва 
потрібно запланувати місце для 
майбутніх приямків для відкачуван-
ня гною та вентиляційних приямків 
під вентилятори, якщо вони перед-
бачені в системі вентиляції.

У середньому на процес зведен-
ня глибокої ванни – від початку 
земельних робіт до монтажу об-
ладнання – витрачають до трьох 
місяців. Однак будівництво ван-
ни – лише частина процесу, адже 
надалі необхідно чітко розуміти, як 
безпечно працювати з гноєм, пере-
мішувати та відкачувати його задля 
досягнення максимальної ефектив-
ності в цій справі.

Рекомендації  
щодо використання гною 
як добрива

По-перше, за місяць до планового 
початку відкачування гною реко-
мендується провести його забір для 
визначення необхідної кількості, 
яку потрібно внести в ґрунт, з роз-
рахунку на 1 га. Це залежить від 
умісту поживних речовин у гної. Та-
кож необхідно взяти зразки ґрунту 
для визначення поживних речовин, 

які містяться / залишились у ньо-
му. Варто зазначити, що для кожної 
ґрунтово-кліматичної зони визна-
чено оптимальний рівень насичення 
свинячим гноєм. Це пов’язано з тим, 
що кожен вид ґрунтів містить різний 
відсоток гумусу, має власну фізико-
хімічну характеристику, сипучість і 
вміст вологи.

Вентилювання  
при роботі з ваннами

Стратегія вентиляції під час пе-
рекачування гною з приміщення 
має бути динамічною й ураховувати 
повсякденну температуру, напря-
мок руху вітру та тип приміщення. 
Ідеально, якщо відкачування гною 
відбувається, коли приміщення по-
рожнє. Однак ми розуміємо, що час-
то в ньому перебувають свині, для 
яких потрібно підтримувати належ-
ні кліматичні умови.

Хоча шкідливі гази завжди при-
сутні під час зберігання гною, не-
безпека, зумовлена підвищеним 
рівнем сірководню й метану, існує 
на етапах його перемішування та 
відкачування. Під час відкачування 
гною вентиляція має бути налашто-
вана таким чином, щоб викидати 
надлишкові гази, але мінімізувати 
втрати тепла (якщо роботи здій-
снюють восени). Якщо в приміщенні 
використовують газові обігрівачі 
з іскровим або ґнотовим розпалю-
ванням, то їх потрібно тимчасово 
вимкнути. Це важливо для безпеки 
тварин, персоналу та приміщення.

Змішування 
та відкачування навозу

Під час відкачування гною над-
важливо чітко дотримуватися тех-
ніки безпеки, адже невиконання 
відповідних дій може призвести до 
негативних наслідків не лише для 
тварин, а й для персоналу. Отже, 
у процесі відкачування гною може 
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Рис. 4. Вигляд ферми для відгодівлі до монтажу обладнання та заселення Рис. 4. Вигляд ферми для відгодівлі до монтажу обладнання та заселення 
поросятпоросят



різко підвищитись рівень сірковод-
ню на самому початку процесу та 
тоді, коли яма майже порожня (вона 
ніколи не залишається порожньою 
повністю). Одразу необхідно про-
думати й передбачити фізичну пе-
решкоду для персоналу перед вхід-
ними дверима, наприклад стрічку 
жовтого кольору, попереджувальні 
плакати та / або блокування дверей. 
Водночас працівник має постійно 
перебувати на майданчику під час 
відкачування та мати чіткий план 
дій у разі надзвичайної ситуації.

Перед відкачуванням гною:
¿ налаштуйте вентиляцію для ви-

ведення додаткових газоутворень;
¿ вимкніть усе обладнання в примі-

щенні, що може генерувати іскру;
¿ увімкніть детектор газу зі звуко-

вим сигналом (у разі, якщо за-
газованість висока та подається 
звуковий сигнал на приладі, по-
трібно зупинити відкачування й 
дочекатися її спаду).
На початку відкачування потрібно 

перемішувати гній таким чином, щоб 
перемішування відбувалося в одно-
му приямку, а відкачування – з ін-
шого, і таким чином відкачувати гній 
по периметру приміщення. Важливо 
перемішувати його нижній шар, а не 
верхній, і не створювати «хвилі» на 
поверхні, адже це може призвести до 
різкого викиду сірководню. 

Важливо пам’ятати:
¿ Перемішувати гній можна тоді, 

коли його рівень підніметься на 
відстань 30–45 см до опорної бал-

ки біля приямка для відкачування 
гною / вентиляційного отвору

¿ Якщо в приміщенні перебувають 
тварини, не можна активно пере-
мішувати гній (створювати хвилі 
на поверхні рідини)

¿ Потрібно припинити перемішу-
вання, коли нижню форсунку на-
сосу розміщено на відстані 15 см 
нижче від рівня поверхні гною

¿ Відкривати приямки необхідно 
лише для перемішування й забо-
ру гною

¿ Обов’язково потрібно закривати 
отвір для відкачування гною на-
вколо змішувача брезентом – для 
зменшення надходження повітря 
в приміщення до тварин

¿ Слід зупинити перемішування та 
відкачування гною, коли рівень 
шару гною наблизився до позна-
чки 30 см
Не вимикайте вентиляцію впро-

довж 1–2 годин після закінчення 
відкачування / перемішування. Не 
раніше, ніж через 30 хв після за-
вершення відкачування / перемішу-
вання, можна ввімкнути прилади: 
обігрів, кормолінії тощо.

Як було зазначено на початку, є 
кілька варіантів конструкції / ди-
зайну глибоких ванн для гною. Ми 
розглянули один з найпоширені-
ших. Але існують й інші, і на рис. 5 
зображено один із таких методів та 
конструкцію ванни, що досить ак-
тивно набирає популярності.

Цей метод цікавий тим, що за його 
використання потрібен лише один 

приямок для відкачування та пере-
мішування гною. Встановлюється 
труба більшого діаметру, яка про-
ходить від приямка по всій довжи-
ні приміщення (по центру, де вона 
зафіксована до підлоги) до проти-
лежного боку будівлі, а в кінці має 
розгалуження й отвори для труб 
меншого діаметру, які виступають 
свого роду соплами та слугують 
своєрідним міксером.

Процес починається з того, що 
підключається насос для відкачу-
вання (його опускають у приямок), 
а іншу частину шлангу приєднують 
до даної труби. Гній проходить під 
тиском уздовж усієї труби більшого 
діаметру до розгалуження, де крізь 
малі сопла буквально вилітає з них, 
створює ефект «бурління» й ефек-
тивно перемішує гній.

Перемішування може відбува-
тись упродовж 2 годин, після чого 
гній можна відкачувати та вносити 
на поля. Процедура відкачування та 
дотримання техніки безпеки – такі 
самі, як і в разі застосуванні кон-
струкції глибокої ванни, що була 
розглянута вище. 

У підсумку можна сказати, що 
гній, особливо свинячий з глибо-
ких ям, уважається цінним джере-
лом органічних поживних речовин, 
які є енергетичною базою біоло-
гічних процесів, що відбуваються 
в ґрунтах. Недарма останнім часом 
дедалі більше господарств зверта-
ється до цього джерела органічних 
добрив.
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Рис. 5. Конструкція глибокої ванни з одним приямком та розгалуженою системою труб


