
Олександр Домбровський

Президент ПрАТ «МХП Еко Енерджи»

Досвід та плани МХП щодо використання 
дигестату з біогазових установок як добрив



www.mhp.ua

МХП – провідна міжнародна
агропромислова компанія з
головним офісом в Україні, яка
спеціалізується на виробництві
курятини і вирощуванні зернових, а
також іншій сільськогосподарській
діяльності (виробництво
м'ясоковбасних виробів та м'ясних
продуктів, готових до вживання)





Джерело: Інститут грунтознавства та агрохімії

Примітки: 11 тур агрохімічного обстеження земель

здійснюється в 2016-2020 роках

- В Україні виявлено загрозливі тенденції щодо
балансу гумусу в ґрунтах

- Щороку через ерозію втрачається близько 300-
600 мільйонів тонн грунту.

- На якості земельних ресурсів відбиваються
також і інші негативні чинники - закисленість та
солонцюватість.

- На кислих ґрунтах урожайність
сільськогосподарських культур зменшується на
15-20%.

Для забезпечення бездефіцитного балансу
гумусу в ґрунтах та їх розкислення нагальним
завданням є зміна системи мінералізації з
переорієнтацією на збільшення частки
органічних добрив.
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Обсяги внесення органічних
добрив на 1 ГА в 2019 році в
порівнянні з 1990 зменшились
в 22 рази!

Внесення органічних та 
мінеральних добрив в Україні

Джерело: Держкомстат України
Дані за 2019 рік наведено без урахування тимчасово окупованої території

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих

територій у Донецькій та Луганській областях
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ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ (КГ/ГА)
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ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ (КГ/ГА)



Зменшення поголів’я відносно рівня 1990 року:

ВРХ – в 7,5 разів Свині – в 3,3 рази           Кози та вівці – в 7 разів
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Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня, тис. 
голів

велика рогата худоба свині вівці та кози
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Джерело: Держкомстат України
Дані станом на 1.01.2020 наведено без урахування тимчасово окупованої території

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих

територій у Донецькій та Луганській областях



Фото на фоні
біогазового
комплексу
«Ладижин

Біогаз» (1-а черга)
у Вінницькій

області



БІОГАЗОВИЙ РЕАКТОР

Анаеробне зброджування

Мезофільні умови (t≈40-45 C)

Період зброджування – 30-40 днів

Складний процес біологічного 
розкладу знищує патогенну 
мікрофлору та насіння бур’янів

Відсутня патогенна
мікрофлора та 

насіння бур’янів

Рідка фракція Тверда фракція

«Чиста» органіка-
дигестат:

«Сира» органіка:
Курячий послід, 
гній ВРХ, 
відходи та залишки
рослинництва

Дигестат з біогазових установок МХП

як високоефективне органічне добриво



Дигестат з біогазових установок МХП

як високоефективне органічне добриво

Є універсальним і підходить для всіх ґрунтів, а 
також для підживлення всіх видів рослин

Підвищує вмісту органічної речовини (гумусу)

Покращує водний і повітряний режим ґрунтів

Можна вносити у будь-який період часу

Відсутність патогенних організмів

Створює передумови для розвитку 
органічного сільськогосподарського 
виробництва та збільшення доходу від 
реалізації продукції

Має нейтральну кислотність і розкислює ґрунт

Дозволяє збільшити врожайність

Унікальність даного добрива полягає в тому, що 
воно містить повний комплекс необхідних макро-
та мікроелементів, NPK, органічні сполуки, що 
покращують структуру ґрунту, та гумінові кислоти





Дигестат з біогазових установок МХП

як високоефективне органічне добриво



Склад органічної речовини добре збалансований: масова частка гумінових кислот -0,21 % (рідка
фракція) та 1,87% (тверда фракція); масова частка фульвокислот – 0,07 (рідка фракція) та 0,94%
(тверда фракція).

Медико-токсикологічні показники в нормі: відсутнє перевищення гранично допустимих
концентрацій.

Оптимальний мікроелементний склад: марганець – 21,03 та 47,65 мг/кг; цинк – 8,18 та 12,49 мг/кг;
мідь – 14,07 та 34,47 мг/кг; кобальт – 7,21 та 18,12 мг/кг; сірка у рідині – 0,27 та 1,56%.

Дигестат з біогазових установок МХП

як високоефективне органічне добриво



• с. Василівка, Тульчинського 
району, Вінницької області

• Внесений рідкий дегістат з 
біогазового комплексу на озиму 
пшеницю в березні 2020

• Внесення проводилось 
поверхневим способом за 
допомогою барабанної 
шланогової системи

• Фото- травень 2020



• с. Василівка, 
Тульчинського району, 
Вінницької області

• Внесений рідкий дегістат
з біогазового комплексу 
під озиму пшеницю у 
серпні 2019

• Внесення проводилось 
поверхневим способом 
за допомогою бочки для 
рідких добрив

• Фото- лютий 2020



• В 2013 році на ПрАТ «Оріль-
Лідер» було використано 
рідку фракцію дигестату
після біогазового комлпексу
в якості основного добрива

• За результатами збору 
урожаю силосу приріст 
зеленої маси в порівнянні з 
полями, де не 
застосовувалось таке 
добриво, склав 15-30%



«Зелена» енергія, чисте 
довкілля, органічна та 

якісна продукція – основа 
здоров’я українців


