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Вступ. При високому рівні агротехніки потрібно використовувати добрива, які 
відкривають можливості керування врожайністю, підвищення її в декілька разів, щоб 
вдосталь забезпечити потреби країни в продуктах харчування та промисловості в 
сировині. 

Виробництво мінеральних добрив є найбільшої підгалуззю хімічного 
виробництва. Це одна з найбільш прибуткових і фінансово-стійких галузей не тільки 
в хімічному комплексі, але й у промисловості України в цілому. Продукція 
українських підприємств конкурентоздатна й користується постійним попитом на 
зовнішньому й внутрішньому ринках [1]. 

Протягом останніх років в Україні використовується фактично природний 
потенціал земель і ті запаси, які були створені за період інтенсивного застосування 
добрив. В даний час спостерігається помітне зниження вмісту гумусу і поживних 
елементів, особливо на малородючих грунтах, близько 90% орних земель охоплено 
процесами деградації. Площі кислих грунтів збільшилися на 25-30%, і зниження 
продуктивності призвело практично до того, що рослинництво є нерентабельним на 
бідних грунтах зони Полісся. У зоні Лісостепу врожайність зернових становить 20-25 
ц/га, цукрових буряків - 150-200 ц/га [1]. 

Майже половина господарств збиткові. У сучасних ринкових умовах такий 
рівень продуктивності рослинництва при високій собівартості продукції не 
забезпечують нормального функціонування господарств. 

Практично єдиний шлях вижити в умовах конкуренції - підвищення 
продуктивності рослинництва за рахунок інтенсифікації. Найбільш ефективний 
шлях, як показує світовий досвід, підвищення врожайності сільськогосподарських 
культур за рахунок внесення мінеральних добрив. 
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Так як ціна на відходи соняшнику відносно невелика, і їх можна переробляти 
сумісно з гуматомісними компонентами (торф, буре вугілля) і цим самим 
забезпечити галузі сільського господарства дешевими добривами. Саме це спонукає 
до створення екологічно безпечної енергетично заощадливої технології виробництва 
гранульованих органо-мінеральних добрив з промислових відходів, до вмісту яких 
входять мінеральні поживні компоненти і гумінові речовини. 

Матеріали і методи досліджень. Гумінові солі на основі соняшникового 
попелу та гуміномісних компонентів - ефективне добриво природного походження з 
високим вмістом калію (24%), кальцію (18%), магнію (12%) і фосфору (7%). Воно 
може забезпечити комплексне харчування рослин і має здатність знижувати 
кислотність грунту. Не містить хлор, тому прекрасно переноситься усіма видами 
рослин, комплексно збагачує грунт поживними речовинами, оптимізує його водний 
баланс, знижує кислотність, істотно прискорює процеси розвитку рослин і дозрівання 
врожаю, допомагає у боротьбі з шкідниками. За оцінками компанії "ПроАгро", в 
квітні 2013 р. в Україні було вироблено 33,6 тис. т мінерально-органічних добрив з 
лушпиння соняшнику, а ціна сировини відносно не великаа - 950 грн. за тонну [2]. 

Результати. В ході виконання магістерської дисертації проведені досліди для 
визначення оптимального вмісту гуміномісних компонентів та сульфату амонію в 
вихідному розчині для одержання мінерально-органічних структур. На рисунку 1 
зображено розчин 20% гуміномісних компонентів на рисунку 2 зображено розчин 
20% гуміномісних компонентів та 30% сульфату амонію. 

Рис. 1 - Розчин 20% 
гуміномісних компонентів 

Рис. 2- Розчин 20% 
гуміномісних компонентів 
та 30% сульфату амонію 

Висновки. Отримавши оптимальний вміст гуміномісних компонентів та 
сульфату амонію у вихідному розчині, можна отримувати дешеві мінерально-
органічні структури, що так необхідні для розвитку сільського господарства України 
та збільшення врожайності вцілому. 
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