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Представлено результати досліджень чисельності мікроорганізмів — представників
різних еколого-трофічних груп у нових біодобривах на основі осадів стічних вод (далі —
ОСВ) станцій біологічної очистки (СБО) «Північна» та «Південна» м. Одеса для з’ясування їх придатності за мікробіологічними показниками для використання як добрив у
землеробстві. Встановлено, що в нових біодобривах на основі ОСВ СБО «Північна» та
«Південна» м. Одеса активно розвиваються мікроорганізми-амоніфікатори і бактерії,
які утилізують мінеральний азот. Разом із тим, у нових біодобривах відмічено посилений розвиток представників інших груп мікроорганізмів, таких як стрептоміцети
та спорові мікроорганізми, які оптимізують мінеральне живлення рослин. Параметри
коефіцієнта мінералізації–іммобілізації (0,0009–0,01) свідчать про переважання
процесів синтезу над деструкцією органічної речовини у всіх варіантах досліду. Індекс
оліготрофності (IO) (показник забезпеченості нових біодобрив легкозасвоюваними
поживними речовинами) вказує на високу їх забезпеченість елементами живлення
(IO = 0,0009–0,1)). Це свідчить про те, що нові біодобрива на основі осадів стічних
вод, придатні за мікробіологічними показниками для використання їх в землеробстві.
За отриманими даними, які характеризують переваги нових добрив — активний розвиток мікроорганізмів різної специфічності дії, специфіки функціональної спрямованості
мікробіоти можна прогнозувати, що застосування біодобрив на основі осадів стічних
вод матиме позитивний вплив на функціонування агроценозів.
Ключові слова: агроценози, нетрадиційне органічне добриво, станції біологічної очистки, компостування, мікробне угруповання, сільськогосподарське виробництво.

ВСТУП
Для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур необхідно створити сприятливі умови в ґрунті для росту
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та розвитку рослин, що можливо при застосуванні органічних та мінеральних добрив. Органічні добрива покращують фізико-хімічні, хімічні та біологічні властивості
ґрунту: підвищується вбирна здатність, буферність ґрунту, вміст гумусу, в результаті
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чого поліпшується його структура, а також
водно-повітряний та тепловий режими та
ін. [1–7].
В останні десятиліття виникла проблема оптимізації фосфорного живлення
рослин через недостатнє застосування
фосфорних мінеральних добрив та скорочення обсягів їх виробництва і зниження
застосування органічних добрив в зв’язку
із знищенням галузі тваринництва. Така
ситуація спонукає до пошуку нових видів
місцевих удобрювальних ресурсів та розроблення ефективних заходів підвищення в них доступності сполук фосфору для
рослин. Одним із перспективних напрямів
вирішення цієї проблеми може бути біоконверсія органогенних відходів (зокрема,
осадів стічних вод (ОСВ) міських очисних
споруд) і в результаті цього отримання доступної органічної сировини (нові біоорганічні добрива на основі ОСВ) за участю
фосфатмобілізувальних мікроорганізмів
[8–13]. Однак нині ще залишається не вивченим питання щодо мікробіологічної
оцінки компостування осадів стічних вод
із органічними наповнювачами в частині
забезпечення керованості процесів компостування та формування оптимальних умов
для домінування інтродукованих мікроорганізмів. Вивчення агрохімічних і мікробіологічних особливостей цих процесів
дасть змогу змінити підходи до компостування та створення нових біоорганічних
добрив, які можуть мати різний функціональний напрям. Зокрема, можливе утворення компостів (нових біодобрив) із підвищеним вмістом у них розчинних сполук
фосфору.
Також, для екологічної прийнятності
біодобрив на основі органогенних відходів, як добрив у сільському господарстві,
важливими діагностичними показниками
є наявність та чисельність мікроорганізмів
окремих еколого-трофічних груп, специфіка функціональної спрямованості мікробіоти тощо, які дають змогу прогнозувати
вплив даних добрив на екологічний стан
ґрунтів, розроблення за потреби упереджувальних заходів відповідно до екологічної
ситуації.
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Мета досліджень — дослідити чисельність окремих еколого-трофічних груп
мікроорганізмів та закономірності функціонування мікробіоценозів у біодобривах на основі осадів стічних вод станцій
біологічної очистки (СБО) м. Одеса для
встановлення доцільності застосування їх
на добриво.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Як відомо, всі біохімічні процеси в ґрунтах, що зумовлюють родючість, залежать
від розвитку та активності мікроорганізмів, які, своєю чергою, лімітує органічна
речовина. Тому, питання забезпечення
ґрунтів органічною речовиною є одним із
найважливіших у землеробстві. Потужним
чинником надходження органічної речовини в ґрунти є гній, але через відсутність
розвиненої галузі тваринництва, виробництво гною поступово звелось нанівець,
тому компости (біоорганічні добрива) на
основі осадів стічних вод міських очисних
споруд можуть бути альтернативою традиційним органічним добривам. Однак для
вирішення цього питання потрібно, окрім
відпрацювання технології компостування,
також дослідження мікробіологічних аспектів компостування осадів стічних вод.
У дослідженнях, проведених нами раніше, встановлено, що ОСВ СБО м. Одеса
характеризуються рядом позитивних агрономічних ознак: задовільними санітарномікробіологічними показниками, відсутністю фітотоксичності щодо вищих рослин
і можуть бути використані для створення
на їх основі компостів для застосування в
сільському господарстві [13]. Інформація
щодо мікробіологічного аналізу компостування осаду стічних вод ОСВ СБО «Південна» і «Північна» м. Одеса відсутня.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Об’єктом дослідження слугували нові
біоорганічні добрива на основі ОСВ за
участю фосфатмобілізувальних мікроорганізмів та без їх участі. Лабораторний
модельний дослід, присвячений відпрацю-
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ванню елементів технології компостування
ОСВ станцій біологічної очистки «Північна» та «Південна» м. Одеса (після 3-річного зберігання на мулових майданчиках) із
наповнювачами (солома пшениці озимої
та лушпиння насіння соняшнику) з метою
отримання нових біодобрив, проводили в
пластикових контейнерах, які містили по
5 кг ОСВ, 5 кг — органічного наповнювача
та бактеріальної суспензії фосфатмобілізувальних мікроорганізмів — 10% від об’єму
субстрату. В компостах досліджували чисельність мікроорганізмів — представників різних еколого-трофічних груп за умов
бактеризації субстратів мікроорганізмами
з фосфатмобілізувальними властивостями, які було виділено із осадів стічних вод
станцій біологічної очистки «Північна» та
«Південна» м. Одеса. В компостах підтримували вологість субстратів на рівні 70% та
перемішували субстрат один раз у два тижні. Зразки цих субстратів досліджували у
відділі промислової мікробіології Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка»
НААНУ за загальноприйнятими мікробіологічними методами [14–16]. Застосовували метод посіву розведених суспензій
у відповідних розбавленнях на селективні
поживні середовища. Досліджували чисельність бактерій, що засвоюють мінеральні сполуки азоту і для стрептоміцетів — на крохмало-аміачному агарі (КАА)
[15]; чисельність бактерій, що засвоюють
органічні сполуки азоту, — на м’ясо-пептонному агарі (МПА) [15]; мікроскопічні
гриби — на середовищі Сабуро [15]. Визначення чисельності спорових форм мікроорганізмів проводили на МПА + суслоагар (СА) [15]; оліготрофів — на голодному
агарі (ГА) [15]. Для визначення специфіки
функціональної спрямованості мікробіоти
встановлено параметри коефіцієнтів мінералізації–іммобілізації азоту в субстратах (відношення кількості мікроорганізмів, які споживають мінеральний азот до
кількості мікроорганізмів, що утилізують
органічний азот) [16] та індексу оліготрофності (відношення кількості оліготрофів
до кількості амоніфікаторів та нітрифікаторів) [16].
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За результатами мікробіологічних досліджень встановлено, що компостування
осаду стічних вод СБО «Південна» за участі фосфатмобілізувальних бактерій має істотний вплив на чисельність мікроорганізмів окремих еколого-трофічних груп.
Інокулювання позитивно позначилося на
чисельності окремих еколого-трофічних
груп мікроорганізмів у компостах. Так, за
час досліджень зростала чисельність амоніфікувальних мікроорганізмів (табл. 1),
тоді як кількість бактерій, які засвоюють
мінеральний азот (табл. 2), збільшувалася
повільніше, що пояснюється наявністю в
компостах на основі ОСВ із рослинними
наповнювачами за участі фосфатмобілізувальних мікроорганізмів додаткової
органічної речовини і невеликим вмістом
мінеральних сполук азоту.
До складу мікроорганізмів, що використовують мінеральні форми азоту, також
відносяться стрептоміцети. Стрептоміцети складають важливу частину ґрунтових
мікробіоценозів. Вони беруть участь у розкладанні рослинних і тваринних решток
у ґрунті, а також в утворенні гумусу, його
мінералізації. Як свідчать одержані результати, найвища чисельність стрептоміцетів
наявна в біодобривах на основі осадів стічних вод СБО «Південна» (табл. 3). Отже,
можна припустити, що при застосуванні
цих біодобрив у сільському господарстві
можливе поліпшення у ґрунті процесів гумусоутворення.
Дослідження чисельності спорових
показали, що біодобрива на основі осадів
стічних вод сприятливі для розвитку цієї
групи мікроорганізмів, оскільки в їх складі
є необхідні вуглецеві субстрати та зв’язані
сполуки азоту. Найбільша кількість мікроорганізмів цієї групи — в ОСВ СБО «Південна» (табл. 4).
Визначення в компостах чисельності
мікроскопічних грибів (під впливом інтродукованих мікроорганізмів та без них)
демонструє, що впродовж 90 діб їхні показники істотно не відрізнялися за варіантами. Водночас слід відмітити тенденцію
до незначного збільшення чисельності
AGROECOLOGICAL JOURNAL • No. 3 • 2020
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Таблиця 1. Динаміка розвитку мікроорганізмів у субстратах, що засвоюють різні форми азоту
та коефіцієнт мінералізації — іммобілізації трьох місяців компостування
Субстрати

Чисельність мікроорганізмів, які засвоюють
сполуки азоту (млн КУО/г сухого субстрату)
Органічні

Мінеральні

Коефіцієнт
мінералізації–
іммобілізації

СБО «Південна»
ОСВ
ОСВ + солома
ОСВ + солома + штам № 1
ОСВ + солома + штам № 2
ОСВ + лушпиння
ОСВ + лушпиння + штам № 1
ОСВ + лушпиння + штам № 2
ОСВ
ОСВ + солома
ОСВ + солома + штам № 1
ОСВ + солома + штам № 2
ОСВ + лушпиння
ОСВ + лушпиння + штам № 1
ОСВ + лушпиння + штам № 2
ОСВ
ОСВ + солома
ОСВ + солома + штам № 1
ОСВ + солома + штам № 2
ОСВ + лушпиння
ОСВ + лушпиння + штам № 1
ОСВ + лушпиння + штам № 2

Перший місяць компостування
342,0±1,2
495, ±2,1
440,0±3,6
337,0±7,8
411,0±6,6
466,0±3.0
458, ±7,2
Другий місяць компостування
837,0±7,5
1264±4,9
1800,0±5,5
1836,0±8,0
1414,0±4,9
1845,0±3,8
1690,0±6,7
Третій місяць компостування
17,0±0,0
37,0±2,6
64,0±4,1
93,0±6,6
16,0±2,0
42,0±2,3
25,0±3,2

0,82±1,2
1,59±4,5
1,15±1,2
1,31±2,9
0,85±1,4
0,90±2,1
0,82±2,6

0,002
0,003
0,002
0,003
0,002
0,001
0,001

0,82±1,6
4,11±6,4
3,36±6,2
4,48±1,3
2,00±6,3
1,19±6,8
1,15±3,5

0,0009
0,003
0,001
0,002
0,001
0,0006
0,0006

0,19±1,4
1,45±1,5
2,00±2,2
2,41±1,8
0,47±2,0
1,23±6,9
1,22±1,2

0,01
0,04
0,03
0,02
0,03
0,02
0,05

СБО «Північна»
Перший місяць компостування
ОСВ
ОСВ + солома
ОСВ + солома + штам № 1
ОСВ + солома + штам № 2
ОСВ + лушпиння
ОСВ + лушпиння + штам № 1

64,0±2,3
98,0±4,3
187,0±5,9
261,0±3,7
64,0±2,3
241,0±5,3

1,86±2,0
3,11±1,9
2,09±6,1
3,06±2,0
2,33±1,1
2,79±7,8

0,02
0,03
0,01
0,01
0,03
0,01

ОСВ + лушпиння + штам № 2

233,0±1,5

2,62±6,1

0,01

500,0±1,7

1,32±6,1

0,002

1780,0±6,3

1,64±3,6

0,0009

Другий місяць компостування
ОСВ
ОСВ + солома
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Закінчення табл. 1

Субстрати

ОСВ + солома + штам № 1
ОСВ + солома + штам № 2
ОСВ + лушпиння
ОСВ + лушпиння + штам № 1
ОСВ + лушпиння + штам № 2

Чисельність мікроорганізмів, які засвоюють
сполуки азоту (млн КУО/г сухого субстрату)

Коефіцієнт
мінералізації–
іммобілізації

Органічні

Мінеральні

6350,0±6,8
4810,0±2,9
3000,0±2,0
3400,0±5,8
3920,0±3,7

2,42±4,7
3,25±7,9
2,38±3,7
3,86±5,5
3,00±7,8

0,0004
0,0006
0,0008
0,001
0,0007

36,8±6,2
98,6±1,9
134,8±7,9
112,7±5,9
85,5±1,5
102,0±3,5

0,34±1,9
0,64±5,0
1,67±6,8
1,23±6,3
0,73±5,6
0,83±2,9

0,009
0,006
0,01
0,01
0,008
0,008

105,9±7,3

1,03±6,3

0,009

Третій місяць компостування
ОСВ
ОСВ + солома
ОСВ + солома + штам № 1
ОСВ + солома + штам № 2
ОСВ + лушпиння
ОСВ + лушпиння + штам № 1
ОСВ + лушпиння + штам № 2

Таблиця 2. Динаміка розвитку стрептоміцетів у субстратах трьох місяців компостування
Чисельність стрептоміцетів
Субстрати

СБО «Південна»
4

10 КУО/г с. с.

СБО «Північна»
104 КУО/г с. с.

Перший місяць компостування
ОСВ

3,0±1,1

7,0±0,3

ОСВ + солома

4,0±0,0

11,0±1,4

ОСВ + солома + штам № 1

4,0±1,0

19,0±1,5

ОСВ + солома + штам № 2

3,0±0,6

22,0±2,3

ОСВ + лушпиння

19,0±1,3

23,0±0,8

ОСВ + лушпиння + штам № 1

29,0±2,1

52,0±2,4

ОСВ + лушпиння + штам № 2

28,0±1,5

44,0±2,0

Другий місяць компостування
ОСВ

21,0±0,7

13,0±1,0

ОСВ + солома

264,0±6,5

12,0±1,0

ОСВ + солома + штам № 1

116,0±1,3

12,0±1,0

ОСВ + солома + штам № 2

240,0±6,7

13,0±0,6

ОСВ + лушпиння

95,0±6,8

10,0±1,7

ОСВ + лушпиння + штам № 1

87,0±2,9

5,0±0,6

ОСВ + лушпиння + штам № 2

78,0±0,6

8,0±1,5
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Закінчення табл. 2
Чисельність стрептоміцетів
Субстрати

СБО «Південна»

СБО «Північна»

104 КУО/г с. с.

104 КУО/г с. с.

Третій місяць компостування
ОСВ

3,0±0,0

8,5±1,9

ОСВ + солома

16,0±1,0

10,7±1,5

ОСВ + солома + штам № 1

19,0±3,9

17,0±0,0

ОСВ + солома + штам № 2

12,0±2,3

11,3±2,4

ОСВ + лушпиння

16,0±0,6

14,7±1,5

ОСВ + лушпиння + штам № 1

38,0±1,3

11,3±1,5

ОСВ + лушпиння + штам № 2

33,0±1,0

15,8±3,4

Таблиця 3. Динаміка розвитку спорових мікроорганізмів у субстратах
трьох місяців компостування
Чисельність спорових мікроорганізмів
Субстрати

СБО «Південна»
4

10 КУО/г с. с.

СБО «Північна»
104 КУО/г с. с.

Перший місяць компостування
ОСВ

529,0±2,9

33,0±1,5

ОСВ + солома

729,0±6,9

207,0±1,7

ОСВ + солома + штам № 1

809,0±3,1

456,0±6,4

ОСВ + солома + штам № 2

673,0±6,4

337,0±6,5

ОСВ + лушпиння

699,0±3,9

194,0±5,8

ОСВ + лушпиння + штам № 1

739,0±4,3

560,0±5,6

ОСВ + лушпиння + штам № 2

833,0±7,2

575,0±6,9

Другий місяць компостування
ОСВ

377,0±2,6

4,0±0,6

ОСВ + солома

686,0±7,8

25,0±4,7

ОСВ + солома + штам № 1

826,0±6,3

51,0±2,3

ОСВ + солома + штам № 2

854,0±1,4

64,0±3,7

ОСВ + лушпиння

714,0±7,9

23,0±1,0

ОСВ + лушпиння + штам № 1

671,0±8,0

102,0±2,5

ОСВ + лушпиння + штам № 2

681,0±8,1

84,0±0,6

Третій місяць компостування
ОСВ

2020 • № 3 • АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

16,0±0,6

10,2±3,9

91

Н.В. ПИЛЯК, В.І. КРУТЯКОВА, В.Є. ДИШЛЮК

Закінчення табл. 3
Чисельність спорових мікроорганізмів
Субстрати

ОСВ + солома
ОСВ + солома + штам № 1
ОСВ + солома + штам № 2
ОСВ + лушпиння
ОСВ + лушпиння + штам № 1
ОСВ + лушпиння + штам № 2

СБО «Південна»

СБО «Північна»

104 КУО/г с. с.

104 КУО/г с. с.

17,0±0,0
68,0±2,2
73,0±2,9
21,0±0,6
27,0±2,0

168,8±6,3
325,2±6,4
420,6±6,7
253,3±5,3
362,6±6,8

26,0±1,0

328,6±8,8

Таблиця 4. Динаміка розвитку мікроміцетів у субстратах трьох місяців компостування
Чисельність мікроміцетів
Субстрати

СБО «Південна»

СБО «Північна»

103 КУО/г с. с.

103 КУО/г с. с.

Перший місяць компостування
ОСВ
ОСВ + солома
ОСВ + солома + штам № 1
ОСВ + солома + штам № 2
ОСВ + лушпиння
ОСВ + лушпиння + штам № 1
ОСВ + лушпиння + штам № 2

11,0±1,0
9,0±1,2
15,0±1,0
13,0±1,0
7,0±0,0
13,0±1,5
11,0±1,4

10,0±2,4
13,0±2,4
32,0±1,1
30,0±2,0
10,0±1,1
13,0±2,4
14,0±1,1

Другий місяць компостування
ОСВ
ОСВ + солома
ОСВ + солома + штам № 1
ОСВ + солома + штам № 2
ОСВ + лушпиння
ОСВ + лушпиння + штам № 1
ОСВ + лушпиння + штам № 2

2,0±0,0
3,0±0,6
8,0±0,6
11,0±1,3
10,0±0,0
8,0±1,6
12,0±1,3

13,0±1,0
12,0±1,0
12,0±1,3
13,0±0,7
11,0±2,0
5,0±0,7
8,0±1,5

Третій місяць компостування
ОСВ
ОСВ + солома
ОСВ + солома + штам № 1
ОСВ + солома + штам № 2
ОСВ + лушпиння

2,0±0,0
4,0±1,0
8,0±0,0
4,0±0,6
5,0±0,0

3,9±0,5
10,7±1,1
8,5±1,7
8,5±0,9
5,6±0,5

ОСВ + лушпиння + штам № 1

9,0±1,0

11,3±2,3

ОСВ + лушпиння + штам № 2

6,0±0,6

10,7±1,1
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мікроміцетів у добривах на основі ОСВ
СБО «Північна» за умов інокулювання селекціонованими фосфатмобілізувальними
бактеріями (табл. 5).
Чисельність оліготрофної мікрофлори
була незначною (табл. 5), що вказує на достатню кількість поживних речовин, які
необхідні для життєдіяльності мікробіоценозу, оскільки оліготрофна мікрофлора

інтенсивно розвивається в збіднілих субстратах, що зумовлено їх трофічною специфічністю та відсутністю конкуренції.
На основі отриманих даних за допомогою коефіцієнтів мінералізації–іммобілізації, а також індексу оліготрофності було
визначено функціональну спрямованість
мікробіологічних процесів у досліджуваних субстратах. Параметри коефіцієнта мі-

Таблиця 5. Чисельність оліготрофів та індекс оліготрофності (IO) в субстратах
трьох місяців компостування
Чисельність оліготрофів та індекс оліготрофності (ІО)
Субстрати

СБО «Південна»
млн КУО/г с. с.

СБО «Північна»
IO

млн КУО/г с. с.

IO

Перший місяць компостування
ОСВ

3,5±1,6

0,01

2,3±2,0

0,03

ОСВ + солома

3,4±1,3

0,006

1,2±1,3

0,01

ОСВ + солома + штам № 1

4,3±2,0

0,009

3,7±1,3

0,01

ОСВ + солома + штам № 2

4,4±2,3

0,01

3,0±1,0

0,01

ОСВ + лушпиння

4,6±1,7

0,01

1,1±1,8

0,02

ОСВ + лушпиння + штам № 1

5,8±4,0

0,01

1,5±2,1

0,006

ОСВ + лушпиння + штам № 2

5,1±4,4

0,01

1,5±1,3

0,006

Другий місяць компостування
ОСВ

1,4±1,0

0,001

2,6±3,9

0,005

ОСВ + солома

5,7±6,1

0,004

3,6±2,9

0,002

ОСВ + солома + штам № 1

7,3±4,3

0,004

8,8±3,3

0,001

ОСВ + солома + штам № 2

8,0±2,3

0,004

7,6±6,7

0,001

ОСВ + лушпиння

0,9±2,3

0,0006

2,8±1,6

0,0009

ОСВ + лушпиння + штам № 1

1,6±1,6

0,0008

3,8±1,8

0,001

ОСВ + лушпиння+ штам № 2

1,3±0,6

0,0007

6,9±6,0

0,001

Третій місяць компостування
ОСВ

1,7±1,1

0,09

2,8±2,3

0,07

ОСВ + солома

1,7±0,0

0,04

3,0±1,3

0,03

ОСВ + солома + штам № 1

6,8±2,0

0,1

7,3±3,1

0,05

ОСВ + солома + штам № 2

7,4±3,1

0,07

7,5±3,2

0,06

ОСВ + лушпиння

2,1±0,6

0,1

3,5±1,1

0,04

ОСВ + лушпиння + штам № 1

2,6±2,3

0,06

4,2±2,0

0,04

ОСВ + лушпиння + штам № 2

2,5±1,0

0,09

5,0±1,1

0,04
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нералізації–іммобілізації (0,0009–0,004)
свідчать про переважання процесів синтезу над деструкцією органічної речовини у всіх варіантах досліду (див. табл. 1).
Іммобілізація азоту виникає внаслідок
бурхливого розвитку мікроорганізмів, які
споживають азот і переводять його в білок
цитоплазми. Біологічно закріплений азот
не втрачається з ґрунту. Після відмирання мікроорганізмів білкові речовини мінералізуються і перетворюються в аміак.
Стосовно індексу оліготрофності (показника забезпеченості нових біодобрив
легкозасвоюваними поживними речовинами), то цей показник вказує на високу
забезпеченість їх елементами живлення
(IO = 0,0009–0,07) (див. табл. 5). Це свідчить про те, що використання нових біодобрив на основі осадів стічних вод не порушить функціональну структуру мікробного
ценозу ґрунту, мікроорганізми не будуть
споживати поживні речовини із запасів
ґрунтового гумусу, а це, своєю чергою,
призведе до збільшення родючості ґрунту та врожайності сільськогосподарських
культур.

ВИСНОВКИ
Отже, біодобрива на основі осадів стічних вод станцій біологічної очистки «Південна» та «Північна» м. Одеса за участю
мікроорганізмів із фосфатмобілізувальними властивостями, прийнятні для розвитку
мікроорганізмів, які споживають органічні
та мінеральні сполуки азоту, стрептоміцетів
та спорових мікроорганізмів. Індекс оліготрофності (IO) (показник забезпеченості
нових біодобрив легкозасвоюваними поживними речовинами), вказує на високу їх
забезпеченість елементами живлення (IO =
0,0009–0,07), параметри коефіцієнта мінералізації–іммобілізації свідчать про переважання процесів синтезу над деструкцією
органічної речовини. Можна прогнозувати, що при застосуванні добрив на основі
ОСВ можливе сприяння процесам гумусоутворення, що, своєю чергою, забезпечить підвищення родючості ґрунту та врожайності сільськогосподарських культур.
Спираючись на отримані результати, наступні дослідження доцільно спрямувати
на визначення ефективності застосування
біодобрив на основі осадів стічних вод у
сільському господарстві.
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