
Німецький закон про використання добрив та дотичні до 
нього галузі в “огляді” 

Закон про використання добрив -> як частина 
імплементації директиви ЄС по використанню ЄС 
(1991) 
• DüngG – закон про використання добрив (2009-

>2017) 
 

 (DüMV – Постанова про використання добрив -
> частково. LSA) 

 (1916->…->2012->2015->2017)  
 

 DüV – Постанова про використання добрив 
 (1996->2007->2017) 

 
 WDüngV – Федеральна постанова про введення в 

обіг та транспортування господарських добрив 
 (з 2010 -> 2017) 
 Земельна постанова (-и) щодо повідомлення про 

залишок господарських добрив в Нижній 
Саксонії (2013), Північному Рейн-Вестфалії (2014), 
Шлезвіг-Гольштейні (2015) та Мекленбург-
Передній Померанії (2017)  

 (в  S-T з 2018?!) 
 

 Нове: StoffBilV – Постанова про баланс потоку та 
залишку маси 

        (Оголошення 2017/ Набуття чинності 2018) 
 

 DüngeVZustG Закон про відповідальність за 
виконання закону про добрива Саксонія-Ангальт 

 (2009->2018???) 
 

Водне законодавство   
Директива ЄС про водні ресурси (2000–2027) 
 WHG - Закон про водні ресурси (2009-> 2017) 
 Водне законодаваство землі Саксонія-Ангальтrrecht 
• Директива ЄС про водні ресурси (2000 bis 2027) 
• WHG – Закон про водні ресурси (2009->2017) 
• Закон про водні ресурси землі Саксонія-Ангальт 
 (2011->2017) 
• AwSV – Постанова про установки, що займаються 

небезпечними для води речовинами (2017), як 
заміна  16 донедавна діючих або ще частково 
дотепер діючих норматив щодо захисту водних 
ресурсів федеральних земель  

• (VAwS – Постанова про установуи , що займаються 
небезпечними для води речовинами землі Саксонія-
Ангальт 2006->2012->???) 

Закон про установки та іммісійний захист: 
• Директива про допустиму норму викидів  

2001/81/ЄС 
• Федеральний закон про іммісійний захист та пов′язані  

з ним постанови  та  технічні інструкціїї 
Законодавство у галузі ветеринарії та гігієни: 
• Постанова ЄС 1774/2002, 1069/2009  та 142/2011 
• TierNebG (2004->2016)  TierNebV (2009) – Постанова 

щодо застосування закону про утилізацію побічних 
продуктів тварин 

Законодавство у галузі відходів->Закон про повторну 
переробку (новий 2012): 
• AbfKlärV – Постанова про осад стічних вод (1992-

>2017) 
• BioAbfV – Постанова про біологічні відходи (1998-

>2012) 
 
 



Повідомлення про штучні добрива 
від 11 січня 1916 року 

Зміст нормативи:  

1. Маркування 

2. Суміші 

3. Нормативи для 
органічних добрив 
таких як кістки, кісткові 
відходи, шкіряні 
відходи або вовняний 
пил вища ціна,  

4. Порушення щодо 
позначення етикетки 
або регулювання цін 

5. Максимальна ціна 

 



Відмінність між Постановою про добрива 
та Постановою про засоби удобрення 

 
Постанова про добрива (DüV) = „гарна фахова практика“ при використанні 
добрив, допоміжних речовин для землі, субстратів культур та допоміжних 
речовин для рослин на землях сільськогосподарського користування (-> перша 
Постанова про добрива у ФРН 1996) 
 + нове: обіймає також землі, які слугують виробництву 
швидкозростаючих лісових рослин для енергетичного використання 
 
 -> Землі не сільськогосподарського використання  розглядаються як 
окрема категорія! 
 
Постанова про засоби удобрення (DüMV) врегульовує виробництво та введення 
в обіг добрив (перші закони цієї галузі права прийняті в Німеччині вже 1918 
року!) 
 
 
 Мета обох Постанов: зменшення пов‘язаних з даними речовинами ризиків 

для людей та довкілля у процесі введення в обіг та використання добрив, 
допоміжних речовин для землі, субстратів культур та допоміжних речовин 
для рослин на землях сільськогосподарського користування та інших землях 
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Добрива, які 
використовуються на ринку  
Німеччини, і, таким чином, 

також на внутрішньому 
ринку ЄС, зазвичай 

підлягають обов'язковому 
огляду і декларуванню і 
повинні бути марковані 

відповідно до вимог 
Постанови про 

використання добрив. 



Відходи як добрива у сільському 
господарстві 

Осад стічних вод та біовідходи (компост, 
субстрати грибкових культур, зброджені 
відходи рослинного походження тощо), а 
також суміші з цими речовинами мають 
відповідати вимогам, зумовленим 
характером продукту та способом 
використання, що містяться як в праві про 
добрива, так і в праві про відходи! 
 
Чинним є обов‘язок підтверджувати 
відповідність нормам права про відходи 
(процедура повідомлення після внесення 
біовідходів!). Але у випадку осаду стічних 
вод навіть перед кожним внесенням на 
кожній окремій ділянці компетентним 
органом здійснюється контроль 
дотримання вимог згідно з обома 
Постановами , а матеріали перевірки 
зберігаються протягом 30 років. 
 
 Подібної реалізації права про добрива 

в Німеччині немає по жодному іншому 
виду добрив! 

Quelle Graphik: BMUB Bergs 2014 5 



Приклади 

Quelle: Eigene Fotos 6 

Компост з рослин та ін. 
 

Осад стічних вод біля поля 
(привозиться максимум  
за тиждень до внесення) 



Додатково до передбачених загальним правом 
про добрива подекуди проводяться аналізи на 

певні речовини 

Перевірка кожні 3 місяці або кожні 250 
тонн сухої субстанції осаду стічних вод 

 
1. Арсен, свинець, кадмій, хром, 

хром (VI), мідь, нікель, ртуть, 
талій та цинк 

2. Сума органічних галогенних  
сполук як абсорбовані 
органічно зв‘язані галогени (так 
званий параметр AOX) 

3. Загальний вміст азоту та 
амонію 

4. Вміст фосфору 
5. Сухий залишок 
6. Органічна субстанція 
7. Вміст головних дієвих речовин 
8. Вміст заліза 
9. Показник pH 

Перевірка щонайменше кожні 2 
роки 

 
1. Поліхлоровані біфеніли 
2. Поліхлоровані 

дібензодіоксини та 
дібензофурани, у тому числі 
подібний до діоксину 
поліхлорований біфеніл 
(„Dioxin(e)“) 

3. Бензо(a)пирен 
4. Поліфторидні сполуки з 

окремими субстанціями 
перфлуороктанової кислоти та  
перфлуороктансульфонової 
кислоти („сполуки PFT“) 
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Граничні показники шкідливих речовин 
(за нормованими та приписаними законом методами аналізу) 

… 8 

Параметр Одиниця Поста-
нова 

ЗУ 

Осад стічних 
вод 

Біовід-
ходи 

Біовідходи (з малим 
вмістом шкідливих 

речовин) 

Арсен (As) mg/kg TM 40,0 Постанова ЗУ Постанов
а ЗУ 

Постанова ЗУ 

Свинець 
(Pb) 

mg/kg TM 150,0 Постанова ЗУ 150,0 100,0 

Кадмій (Cd) mg/kg TM 1,5 Постанова ЗУ 
 

1,5 1,0 

Кадмій (Cd) 
для добрив 
від 5 % P2O5 
(FM) 

mg/kg P2O5 50,0 Постанова ЗУ 
 

Постанов
а ЗУ 

 

Постанова ЗУ 
 

Хром (Cr-в 
цілому) 

mg/kg TM - 900,0 
(раніше) 

100,0 70,0 

Хром (CrVI) mg/kg TM 2,0 Постанова ЗУ 
 

Постанов
а ЗУ 

 

Постанова ЗУ 
 



Граничні показники шкідливих речовин 
(за нормованими та приписаними законом методами аналізу) 

… 9 

Параметр Одиниця Постан
ова ЗУ 

Осад стічних 
вод 

Біовід-
ходи 

Біовідходи (з малим 
вмістом шкідливих 

речовин) 

Мідь (Cu) mg/kg TM 900 Постанова ЗУ 100 70 

Нікель (Ni) mg/kg TM 150,0 Постанова ЗУ 150,0 100,0 

Ртуть (Hg) mg/kg TM 1,0 Постанова ЗУ 
 

1,0 0,7 

Талій (Tl) mg/kg TM 1,0 Постанова ЗУ 
 

Постанов
а ЗУ 

 

Постанова ЗУ 
 

Цинк (Zn) mg/kg TM 5000,0 4000,0 400,0 300,0 

AOX 
(галогени) 

mg/kg TM - 400,0 
 

- 
 

- 
 

Perfluoriert
e Tenside 
(PFT) 

mg/kg TM 0,1 Постанова ЗУ Постанов
а ЗУ 

Постанова ЗУ 



Граничні показники шкідливих речовин 
(за нормованими та приписаними законом методами аналізу) 

10 

Параметр Одиниця Постан
ова ЗУ 

Осад стічних 
вод 

Біовідход
и 

Біовідходи (з 
малим вмістом 

шкідливих 
речовин) 

Бензо(а)пирен 
(B(a)P) 

mg/kg TM 
 

- 1 - - 

Поліхлоровані 
біфеніли (PCB) за 
WHO TEQ 
2005 

mg/kg TM 0,3 Постанова ЗУ *0,08 *0,08 
(*тільки для лук та при 

вирощуванні кормових 
рослин) 

Поліхлоровані 
біфеніли (PCB) 
Kongenere 28, 52, 
101, 138, 153, 
180 

mg/kg TM - 0,1 
 

- - 

Діоксини/фурани 
(PCDD/ PCDF) та 
dl-PCB 

mg/kg TM 1,0 Постанова ЗУ 
 

Постанов
а ЗУ 

 

Постанова ЗУ 
 



Динаміка вмісту шкідливих речовин у використаному осаді стічних вод S-T 
(Зображення як вичерпання граничного показника 90%-им квантильним 

показником) 

Quelle: LLG S-T, Schrödter 2008 11 



Динаміка вмісту шкідливих речовин у використаному осаді стічних вод S-T 
(Зображення як вичерпання граничного показника 90%-им квантильним 

показником) 

Quelle: LLG S-T, Schrödter 2008 12 



Вміст важких металів у різних добривах 
у мг на кг TM 

Quelle: nach Severin 2009 13 

Добриво Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Постанова ЗУ 1,5 - 900,0 1,0 150,0 150,0 5000,0 

Осад стічних вод 1,5 900,0 900,0 1,0 150,0 150,0 5000,0 

Біовідходи 1,5 100,0 100,0 1,0 150,0 150,0 400,0 

Коров‘ячий гній 0,3 7,3 44,5 0,1 5,9 7,7 270,0 

Свинячий гній 0,4 9,4 309,0 0,0 10,3 6,2 858,0 

Сухий курячий послід 0,3 4,4 52,6 0,0 8,1 7,2 336,0 

Вапняно-аміакова селітра 0,3 8,7 4,0 0,0 3,8 21,4 38,3 

Потрійний суперфосфат 14,0 288 27,3 0,1 36,3 12,0 489,0 

Природний фосфат 8,0 168 15,6 - 15,6 1,3 199,0 

Thomaskali 0,3 928 19,0 - 3,0 4,0 9,0 

Вуглекисле вапно 0,3 7,5 8,2 0,0 6,1 5,9 41,2 

Хлористий калій 
(40+6) 

0,1 3,5 2,9 0,0 1,5 0,5 3,7 



Аналізи ґрунту перед внесенням осаду стічних вод та – 
частково - біовідходів 

 
1. Показник рH та сухий залишок 
2. Вміст фосфату (здебільшого також вміст калію -> але це не 
обов‘язково!) 
3. Дослідження важких металів: вміст свинцю, кадмію, хрому, міді, 
нікелю, ртуті та цинку 
4. Поліхлоровані біфеніли (PCB) (Kongenere 28, 52, 101, 138, 153, 
180 за Ballschmiter) 
5. Бензопирен (B(a)P) 

 
 

 Аналізи слід повторювати щонайменше кожні 10 років, але на 
практиці за пунктами 1 та 2 кожні 2 – 3 роки (вимагають 
фермери)! 

 У разі перевищення встановлених законом граничних 
показників взагалі забороняється внесення! 
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„Граничні показники“ шкідливих речовин у ґрунті згідно 
з Федеральною постановою про охорону землі 

Шкідлива 
речовина 

Показник  заходу в 
мг на кг ґрунту 

-> при перевищенні закон вимагає 
втручання відповідного відомства! 

Визначальний 
профілактичний показник 
або контрольний показник 
для втручання відомства 

(у мг на кг ґрунту) 

Арсен (As) 50,00 0,40 

Свинець (Pb) 1200,00 40,00 bzw. 0,10 

Кадмій (Cd) 0,10 0,04 

Хром (Cr) - 30,00 

Мідь (Cu) 50,00 20,00 bzw. 1,00 

Нікель (Ni) 15,00 15,00 bzw. 1,50 

Ртуть (Hg) 1,00 0,10 

Цинк (Zn) - 60,00 bzw. 2,00 

Поліхлоровані біфеніли 
(PCB)  

0,2 0,10 або 0,05 на луках 

Бензопирен (B(a)P) - 1,00 або 0,30 на луках 15 



Додаткові вимоги щодо використання та 
обмеження у законодавстві про відходи 

-> Jeweilige gesetzliche Vorgaben 
sind zu beachten und einzuhalten!!! 

16 

 
Вимоги та заборони, пов‘язані з 

походженням «добрив з вторинної 
сировини» з відходів. 

Частково - повна заборона використання 
певних добрив такого походження у 
природо- та водозахисних зонах. 

Частково - заборона використання для певних 
культур чи цілей вирощування, особливо 
овочів та кормових культур. 

Подальші норми щодо внесення. 



Ризики при використанні «добрив з вторинної 
сировини» в якості засобів удобрення?! 
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1. Частково неминуче забруднення або технологічно 
неможливе «повне очищення» через походження 
добрива! 

2. Внесення речовин, не відомих як шкідливі або не 
досліджених, а також їхнє накопичення в землі (-> дія 
залишків медикаментів або ендокринно-дієвих 
субстанцій у водоймах та землі?) 

3. Нелегальна утилізація відходів у разі отримання 
третіми особами? 



Час дії 360 років – чому попри це 
вторинна переробка фосфору?! 

 

• Руйнування довкілля при видобутку та збагаченні фосфору 
 (кар‘єри, радіоактивні гіпсові відвали) 

 
• Зниження якості природного фосфату 
 (зростаюча концентрація шкідливих речовин – кадмію, урану) 

 Водночас у ФРН невикористаний потенціал (-> ефективність використання добрив!!!) 

 
• Геополітичні чинники 
 (залежність, загроза боротьби за розподіл, монополізація) 

 
• Зростаюча потреба 
 (чисельність населення у світі, енергетичні рослини, ріст споживання м‘яса) -> 
фосфор є  незамінний для людей, тварин та рослин („Без фосфору немає життя!“) 

 
• Правові норми у Німеччині вимагають у принципі вторинну переробку / регенерацію 

цінних речовин (-> 5-ступенева ієрархія відходів!) 
 

-> Після використання фосфор не зникає, можлива вторинна переробка!!! 

14.05.2019 Quelle: BMUB Bergs 2014 18 



ПІДСУМКИ 
Охорона землі як завдання державних установ з огляду на збереження 

родючості землі завдяки удобренню 

 
 

 Німецьке законодавство про добрива спрямоване зараз на захист природного 
балансу та передусім природної основи життя - води. 
 

 Питання збереження гумусу та живильних речовин для рослин у землях 
сільськогосподарського користування в німецькому праві про добрива відіграє 
підпорядковану роль, однак з наукового погляду важливе для необхідного у 
Німеччині поліпшення ефективності удобрення азотом та фосфатами! 
 

 Законодавство про відходи та частково також про охорону землі, можливо, аж 
надто суворе з огляду  на використання певних матеріалів, передусім відходів як 
засобу удобрення землі (попри високу якість відповідних речовин?! 
 

 Питання про залишкову екологічну шкоду, потрапляння шкідливих речовин у 
землю та охорони землі в сільському господарстві з огляду на ущільнення 
ґрунтів та ерозію з правового погляду краще вивчати незалежно від удобрення. 
Частково вони не врегульовані в законодавстві про охорону землі, особливо 
стосовно сільського господарства та мають розглядатися у фаховому та 
науковому плані окремо! 
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Федеральна постанова про охорону 
землі та залишкову екологічну шкоду 

врегульовує… 
 
 
…дослідження, оцінку, відвернення загроз та профілактику в цілому 
 
…дослідження, оцінку та санацію залишкової екологічної шкоди (!) 
 
…відвернення загрози шкідливих змін ґрунтів через ерозію внаслідок 
впливу води та вітру 
 
…вимоги щодо внесення матеріалів, а також відповідні контрольні, 
оперативні та профілактичні показники 
 
 АЛЕ: Постанова застосовується, лише якщо інші правові акти, такі як 

Закон про кругообіг та відповідні постанови, а також законодавство 
про добрива та захист рослин не врегульовують питання впливу на 
ґрунти!!! 
 
 (siehe hierzu auch Vortrag Dr. Gruber!) 20 


