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АГРОПРОМИСЛОВИЙ
КОМПЛЕКС

9.1. Сільське господарство

9.1.1. Загальна характеристика

Сільське господарство – одна з основних і життєво важливих галузей виро-
бництва України. Сільськогосподарське виробництво – складна, цілісна, в першу 
чергу біологічна, система репродукції енергії за участю природних, соціальних, 
економічних і технічних факторів. 

Галузь сільськогосподарського виробництва, в якій відбувається накопичен-
ня органічної речовини шляхом вирощування культурних рослин, називається 
рослинництвом. Рослинництво, в свою чергу, поділяється на ряд самостійних га-
лузей: вирощування польових культур, овочівництво, плодівництво, квітникарст-
во, луківництво, лісівництво та ін. Важливою особливістю рослинництва є його 
сезонність, пов’язана з тим, що у звичайних умовах культурні рослини здатні да-
вати врожай лише у безморозний період. Займаючись рослинництвом, людина 
зіштовхується з багатьма умовами, що постійно змінюються. Щоб забезпечити 
рослину необхідними факторами життєдіяльності, треба створити сприятливі умо-
ви шляхом своєчасного і високоякісного виконання всіх польових робіт. Сільсько-
господарські угіддя України – 40,8 млн. га. З них рілля складає 79,7 %, 6,7 млн. га 
– сінокоси і пасовища. Сільськогосподарське освоєння території країни перевищи-
ло допустимі норми, а рівень розораності сільськогосподарських угідь найвищий 
у світі (у Вінницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській та ін. областях 
– понад 90 %, а в Одеській, Херсонській, Миколаївській – навіть 95 %). Разом з 
тим для різних видів будівництва щороку відводиться 12-14 тис. га сільськогоспо-
дарських угідь. Так, якщо в 1950 р. на душу населення в Україні припадало 1 га 
ріллі, то в 1995 р. – лише 0,64 га. Вартість рослинницької продукції складає 
51,7 % від загальної вартості продукції сільського господарства.

Отже, приріст продукції землеробства в майбутньому можливий лише за 
рахунок підвищення родючості грунтів. Продуктивність орних земель територіа-
льно диференційована, тому для їх оцінки використовують земельний кадастр.

Найбільш дійовим способом поліпшення родючості землі і збільшення ви-
робництва сільськогосподарської продукції є меліорація. Нині площа меліорова-
них земель – 5,9 млн. га (14 % площі с/г угідь), на них виробляють понад 20 % 
продукції землеробства. В Україні вже сформувалися Поліський гідромеліорати-
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вний комплекс, основними завданнями якого є ліквідація надмірного заболочен-
ня і перезволоження земель, і Степовий, що має забезпечити посушливі райони 
водою завдяки зрошувальній меліорації земель.

Рослинництво тісно пов’язано з іншою важливою галуззю сільськогосподарсь-
кого виробництва – тваринництвом. Якщо рослинництво забезпечує тваринництво 
кормами, то від тваринництва воно, в свою чергу, одержує органічні добрива. Тва-
ринництво займається розведенням сільськогосподарських тварин. Воно забезпечує 
населення продуктами харчування (молоко, масло, м’ясо, яйця, мед та ін.), а пере-
робну промисловість – сировиною (вовна, пух, хутро, шкіра тощо). Тваринництво 
поділяється на галузі: скотарство, свинарство, вівчарство, конярство, крільництво, 
птахівництво, рибництво, бджолярство, шовківництво та розведення пушних звірів.

9.1.2. Головні показники і географія

На сільськогосподарське виробництво впливають кількість опадів, водоза-
безпечення території, обсяг і якість води в різних природних зонах. Для України 
характерний низький рівень водозабезпечення, нерівномірне розміщення водних 
ресурсів. Найбільш сприятливими для розвитку рослинництва є степова і лісос-
тепова зони.

Посівні площі в Україні в 2002 р. становили 30,9 млн. га, в т.ч. під зерновими 
культурами – 14,1, технічними – 3,7, картоплею і овочебаштанними – 2,1, кормо-
вими культурами – 10,9 млн. га. Площа чистих парів становила 1,6 млн. га.

Зернові культури займали останніми роками 42-47 % посівних площ. Осно-
вними зонами виробництва зерна є Степ і Лісостеп, де виробляють, відповідно,
45 і 40 % його загального обсягу.

Озима пшениця – основна продовольча зернова культура, посіви якої за-
ймають до половини зернового клину. Найвища концентрація їх у степовій 
(понад половину посівів) і лісостеповій зонах (понад третину). Значно менше 
посівних площ під озимою пшеницею на Поліссі.

Озиме жито вирощують в основному на Поліссі (понад 60 % усіх його посі-
вів), у районах Карпат і деяких лісостепових районах.

Ярий ячмінь – друга зернова культура за площею посівів (після пшениці) і 
валовими зборами зерна. Посіви розміщені переважно в північному Степу і Лі-
состепу, а також в передгірських та гірських районах Карпат. Озимий ячмінь 
вирощують у південному Степу та у передгірських і гірських районах Криму.

Овес як допоміжна фуражна культура найбільшу частку в структурі посів-
них площ займає на Поліссі і в районах Карпат.

Основні посіви кукурудзи зосереджені в Степу і південній частині Лісостепу.
Просо, гречка, рис, сорго – цінні круп’яні культури. Просо, завдяки його по-

сухостійкості, вирощують переважно у степових областях, хоча найбільші врожаї 
одержують у лісостепових. Гречку вирощують у лісостепових і поліських облас-
тях, менше – у степових. Рис в Україні почали сіяти з 30-х рр. У 1933 р. посіви 
рису здійснювали у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та Криму.

Серед зернобобових культур в Україні найбільш поширені горох, люпин, 
вика, менше – соя, сочевиця, квасоля, боби, чина та ін.

Середня врожайність зернових у 2002 році становила 31,2 ц/га.

Розділ 9. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій490

Частка технічних культур становить 12,1 % посівних площ. 
Цукровий буряк – основна технічна культура України. Під ним зайнято

39,3 % посівних площ технічних культур. У лісостеповій зоні зосереджено біль-
шість посівів цукрових буряків. Найбільшою концентрацією посівів характери-
зуються Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Черкаська та Чернівецька об-
ласті. Решта посівів знаходиться в північному Степу, південному Поліссі та Пе-
редкарпатті. Україна – найбільш бурякосіючий регіон у світі. Валовий збір цук-
рових буряків у 2002 р. становив 29,6 млн. т.

Посівні площі соняшнику, основної олійної культури країни (53,9 %), роз-
міщені в північному і центральному Степу. Крім соняшника, вирощується кле-
щевина, рапс.

Льон-довгунець вирощують на Поліссі і в передгір’ях Карпат. Найбільші 
посівні площі під культурою знаходяться в Житомирській, Чернігівській, Київ-
ській, Рівненській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях. Льон
-кудряш вирощують у степових областях.

Посіви тютюну зосереджені в Криму, Закарпатті та Придністров’ї.
Найбільше хмелю вирощують на Житомирщині, Рівненщині, Сумщині.
З ефіроолійних культур вирощують троянду, м’яту, коріандр, лаванду, тмін, 

фейхель, аніс. З лікарських найбільш поширені шавлія, валеріана, звіробій, бела-
донна, ромашка та ін.

Останніми роками стабілізувалися на рівні 1,4-1,7 млн. га площі під картоп-
лею, яку вирощують скрізь, але найбільше в поліській зоні. 

Овочівництво і баштанництво поширені повсюдно. Найбільше помідорів, 
перцю, баклажанів вирощують у південних областях, огірків та ін. городніх ку-
льтур – у північній частині Лісостепу і на Поліссі, кавунів, гарбузів і динь – у 
південних областях.

З метою створення кормової бази для тваринництва вирощують конюшину, 
люцерну, кормовий буряк, еспарцет, рапс та ін. (табл. 9.1.1).

Таблиця 9.1.1
Валовий збір с/г культур, тис. т

Зернові Цукрові Насіння Картопля Овочі 

1980 38100 48841 2257 13133 7186

1990 51009 44264 2571 16732 6666

1991 38674 36168 2311 14550 5932

1995 33930 29650 2860 14729 5880

2001 39706,1 15574,6 2250,6 17343,5 5906,8

2002 38804,3 14452,5 3270,5 16619,5 5827,1

2003 20233,9 13391,9 4254,4 18453,0 6538,2

2004 41808,8 16600,4 3050,1 20754,8 6963,9

2005 38015,5 15467,8 4706,1 19462,4 7295,0

2006 34258,3 22420,7 5324,3 19467,1 8058,0

Джерело: Офіційний сайт Державного комітету статистики України // http://ukrstat.gov.ua/control/uk/
localfiles/display/operativ/operativ2006/sg/vz/vz_u/arh_vz2006.html 
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Середньорічне виробництво плодів і ягід досягло 2,9 млн. т, а площа цих 
насаджень перевищує 818 тис. га, хоча за останні 10 років скоротилася більш 
ніж на 250 тис. га. Найвища концентрація плодово-ягідних насаджень у правобе-
режному Лісостепу, Криму, Закарпатті. 

Виноградні насадження країни, які займають площу 163 тис. га, зосередже-
ні в Криму, Закарпатті, а також в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорі-
зькій областях.

Скотарство в усіх природно-кліматичних зонах України є провідною галуз-
зю і має м’ясо-молочну спеціалізацію. Поголів’я великої рогатої худоби на поча-
тку 1996 р. становило 17,7 млн. голів.

Свинарство набуло переважного розвитку в районах інтенсивного земле-
робства, зокрема картоплярства, промислової переробки сільськогосподарської 
сировини, фуражного зернового господарства. Поголів’я свиней в Україні стано-
вить 13,1 млн. голів. У господарствах Полісся і Лісостепу свинарство має м’ясо-
сальну, а у Степу – сальну спеціалізацію. 

Птахівництво – одна з найвисокопродуктивніших галузей тваринництва, що 
постачає населенню м’ясо і яйця, а легкій промисловості – пух та пір’я. Це най-
більш механізована та автоматизована галузь тваринництва, що дає змогу впро-
ваджувати промислову технологію, яка істотно впливає на територіальну органі-
зацію цієї галузі. У розміщенні птахівництва чітко простежується наближення 
його до споживача будівництвом птахофабрик навколо великих міст. Виробниц-
тво яєць у 2002 р. становило понад 9,4 млрд. шт.

Вівчарство – найменш інтенсивна галузь тваринництва, що грунтується пере-
важно на дешевих пасовищах, грубих кормах з незначним витрачанням концентро-
ваних кормів. В Україні вирощується майже 4,1 млн. голів овець і кіз (2002 р.). У 
степових областях вівчарство має тонкорунну і напівтонкорунну спеціалізацію, в 
лісостепових, поліських та гірських – м’ясо-вовняну (табл. 9.1.2).

Таблиця 9.1.2
Поголів’я продуктивної худоби станом на 1 січня 2002 р., тис.

Поголів’я худоби та птиці на, тис. голів

Велика рогата худоба
Свині Вівці та кози

Птиця, 
млн. голівВсього У т.ч. корови

1990 25194,8 8527,6 19946,7 9003,1 255,1

1991 24623,4 8378,2 19426,9 8418,7 246,1

1992 23727,6 8262,6 17838,7 7829,1 243,1

1993 22456,8 8057,2 16174,9 7236,6 214,6

1994 21607,3 8077,7 15298,0 6862,6 190,5

1995 19624,3 7818,3 13945,5 5574,5 164,9

1996 17557,3 7531,3 13144,4 4098,6 149,7

1997 15313,2 6971,9 11235,6 3047,1 129,4

1998 12758,5 6264,8 9478,7 2361,8 123,3

1999 11721,6 5840,8 10083,4 2026,0 129,5

2000 10626,5 5431,0 10072,9 1884,7 126,1

2001 9423,7 4958,3 7652,3 1875,0 123,7
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Не втратила свого значення і така галузь, як конярство. Поголів’я коней 
становить в Україні майже 1 млн. 

Інтенсивне кліткове звірівництво найбільш поширене в лісостепових облас-
тях, зокрема в західних.

Бджільництво сконцентроване в Степу, Лісостепу і Карпатах.
Ставкове рибництво має найвищу продуктивність у лісостепових та карпат-

ських областях.
Певного розвитку набуло шовківництво (розведення тутових і дубових 

шовкопрядів), в основному у степових і частково в лісостепових областях. 

9.1.3. Технологічні процеси у рослинництві

Боротьба з бур’янами. Відомо, що бур’яни знижують врожайність с/г ку-
льтур на 45-66 %. Заходи по боротьбі з бур’янами поділяють на запобіжні і зни-
щувальні.

Запобіжні: правильне чергування культур у сівозміні; ретельна очистка по-
сівного матеріалу; дотримання оптимальних норм, способів і строків посіву; за-
стосування районованих сортів і гібридів; своєчасне знищення бур’янів; своєчас-
не і високоякісне збирання врожаю; згодовування тваринам лише оброблених 
зерновідходів; внесення на поля лише перепрілого гною; дотримання протибу-
р’янного карантину.

Знищувальні заходи: механічний спосіб, біологічний, хімічний. Рух повітря 
в атмосфері і воді в гідросфері, а також інші фізико-хімічні процеси призводять 
до того, що навіть при дотриманні правил обробки гербіциди розповсюджуються 
за межі планованих площ.

Обробіток грунту. Обробіток грунту – механічний вплив на нього робочи-
ми органами грунтообробних машин і знарядь, що забезпечують оптимальні 
умови для вирощування культур.

При розпушенні змінюється загальна рихлість, збільшується пористість і 
аерація. Грунт обробляють плугами, фрезами, плоскорізами.

Розпушування покращує водо- і повітропроникність грунту, посилює мікро-
біологічну діяльність. Розпушують грунт поличковими, дисковими плугами, 
культиваторами, дисковими боронами та ін.

Поголів’я худоби та птиці, тис. голів

Велика рогата худоба
Свині Вівці та кози

Птиця, 
млн. голівВсього У т.ч. корови

2002 9421,1 4918,1 8369,5 1965,0 136,8

2003 9108,4 4715,6 9203,7 1984,4 147,4

2004 7712,1 4283,5 7321,5 1858,8 142,4

2005 6902,9 3926,0 6466,1 1754,5 152,8

2006 6514,1 3635,1 7052,8 1629,5 162,0

2007 6175,5 3346,7 8055,0 1617,3

Продовження таблицi 9.1.2
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В результаті ущільнення руйнуються брили, більш тісно розміщуються грун-
тові агрегати, збільшується капілярна пористість, грунт швидше прогрівається. Пе-
редпосівне ущільнення сприяє рівномірному розподілу насіння по глибині, післяпо-
сівне – кращому контакту його з грунтовими частинками, внаслідок чого насіння 
дає дружні, більш ранні сходи. Покращуються умови догляду за посівами, обробі-
ток по боротьбі з бур’янами і збирання врожаю. Ущільнюють грунти котками.

Створення органічних речовин. Перемішують грунт для рівномірного роз-
поділу добрив, вапна, гіпсу. Прийом неприпустимий в ерозійно небезпечних і 
посушливих районах. Перемішують грунт оранкою, плугами без передплужни-
ків, фрезами та ін.

При перегортанні верхні і нижні шари грунту перемішуються у вертикально-
му напрямку. У ріллю заорюють залишки рослин, добрива, вапно, гіпс, насіння 
бур’янів, збудників хвороб і шкідників с/г культур. У районах достатнього зволо-
ження перегортання перешкоджає вимиванню елементів живлення у нижні шари.

В результаті вирівнювання зменшуються нерівності поверхні. В посушли-
вих зонах прийом сприяє зменшенню випаровування і збереженню вологи в гру-
нті. Для вирівнювання застосовують борони, скрепери, грейдери, вирівнювачі.

При гребнюванні на поверхні грунту роблять гребені. Прийом проводять, 
вирощуючи корене- і бульбоплоди на надмірно зволожених, особливо важких 
безструктурних грунтах, для відведення води і регулювання повітряного, тепло-
вого і живильного режимів.

Для усунення надмірної вологи, покращання режиму на поверхні грунту 
грядостворювачами роблять гряди.

Після основного обробітку на поверхні грунту нарізають борозни. Застосо-
вують на важких за механічним складом грунтах для кращого всмоктування опа-
дів і попередження водної ерозії.

Мінімальний обробіток грунту. Багаторазове проходження важкої техніки 
по полю дуже ущільнює грунт. При сучасній технології на посівах просапних 
культур число обробітків грунту під кукурудзу і соняшник досягає 13-15, під 
цукровий буряк – 20-22. Через сильне переущільнення порушується структурний 
стан, пригнічуються мікробіологічні процеси, що в кінцевому рахунку призво-
дить до зниження врожаю.

Для вирощування більшості с/г культур оптимальною густиною грунтів 
вважають 1-1,3 г/см3. Під дією ходових систем машин вона підвищується на 0,1-
0,3 г/см3. При збільшенні щільності грунту вище оптимуму на 0,1 г/см3 врожай-
ність зернових знижується на 10-30 %.

У с/г практику ввійшли такі технології, що передбачають мінімальний об-
робіток грунту: заміна оранки лущенням чи плоскорізним розпушуванням; змен-
шення глибини основного обробітку грунту; зменшення інтенсивності передпо-
сівного обробітку; скорочення числа і глибини обробітку міжрядь для просапних 
культур і навіть відмова від них; поєднання технологічних операцій шляхом за-
стосування комбінованих машин.

Ефект від поєднання технологічних операцій полягає в тому, що грунт мен-
ше ущільнюється і розпилюється; підвищується його стійкість до ерозії; оптима-
льно використовується час; поєднуються агротехнічні прийоми для боротьби з 
втратами грунтової вологи; скорочується споживання паливно-мастильних мате-
ріалів, техніки, коштів, значно заощаджується робоча сила.

Розділ 9. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
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Удобрення сільськогосподарських культур. Є два способи внесення добрив: 
поверхневий і місцевий. Удобрення поділяють на основне (допосівне), припосівне 
і післяпосівне (підкормки). Поверхневе внесення передбачає розкидання добрив 
на поверхні поля з наступною їх заробкою плугом чи культиватором у грунт. При 
локальному внесенні добрива розміщують в кореневищному шарі грунту. 

Основне удобрення роблять до посіву з розрахунку 2/3-3/4 загальної дози. 
Воно забезпечує рослини елементами живлення протягом усього вегетаційного 
періоду і покращує фізико-хімічні властивості грунту.

Припосівне удобрення забезпечує рослини елементами живлення в почат-
кові фази розвитку. Вносять його під час посадки в рядки. 

Післяпосівне удобрення. Легкозасвоювані добрива загортають в період 
максимального споживання певного елементу живлення, щоб посилити живлен-
ня в критичні фази розвитку рослин і покращити якість с/г продукції. 

Підвищені дози добрив, порушення технології їх внесення несприятливо 
впливають на навколишнє середовище.

9.1.4. Меліорація

Хімічна меліорація грунту. Вапнування – прийом докорінного покращання 
кислих грунтів у результаті збагачення кальцієм. Вапнування потребують рілля, 
сінокоси і пасовища підзолистих, дерново-підзолистих і червоноземних грунтів. 
Його проводять один раз на 5 років. Для вапнування застосовують вапняне і до-
ломітове борошно, а також відходи промислового виробництва.

Гіпсування солонцюватих грунтів – внесення в грунт гіпсу. Солонцюваті 
грунти характеризуються великою кількістю натрію і лужною реакцією грунто-
вого розчину.

Гідромеліорація. Значна частина с/г угідь нашої країни розташована у по-
сушливих зонах, де без зрошування неможливо одержувати високі врожаї.

Застосовують 3 основних способи зрошення: поверхневий, дощування і 
підгрунтовий. 

Поверхневе зрошення. За характером розподілу води по поверхні поля і над-
ходження її в грунт розрізняють поливи по борознах, напуск по смугах і затоп-
лення чеків.

Зрошування дощуванням проводять за допомогою спеціальних машин і 
установок, що розпилюють поливну воду у вигляді дощу. Порівняно з поверхне-
вим зрошенням воно має такі переваги: збільшує коефіцієнт земельного викорис-
тання на 3-5 %; забезпечує механізацію всіх с/г робіт, виконання їх у стислі стро-
ки; створює умови для регулювання поливної норми; дає можливість поливати 
ділянки з великими ухилами і складним мікрорельєфом; покращує мікроклімат, 
підвищує родючість грунту і врожай с/г культур при менших (на 15-30 %) витра-
тах води.

Грунтове зрошення. Воду по трубах-зволожувачах подають безпосередньо 
у шар грунту, де знаходяться корені рослин. Таке зрошення можливе лише на 
грунтах з добрими капілярними властивостями. В результаті підгрунтового зро-
шення безперервно підтримується вологість грунту; зростає врожайність с/г ку-
льтур, зберігається структура грунту, відсутня грунтова кірка.
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Лиманне зрошення – це одноразова весняна вологозарядка грунту в резуль-
таті затримки на полях стоку весняних талих вод за допомогою земляних валів. 
Цей спосіб ефективний у посушливих районах.

Осушення. Якщо вода займає більшу частину пор і вміст повітря складає 
менше 20 % їх об’єму, то в грунті створюються анаеробні умови, що знижують 
його родючість.

Відкрита осушувальна система призначена для відведення надлишку повер-
хневих і атмосферних вод, що надходять із водозбору. Вона складається з кана-
лів і водоприймача. Канали займають до 15-20 % відкритої площі і ускладнюють 
роботу техніки. Вони швидко руйнуються, заростають бур’янами і тому вимага-
ють дуже великих експлуатаційних витрат.

Закрита осушувальна система – дренаж – є більш досконалим способом. 
При цьому використовують керамічні гончарні або пластмасові труби. Вода в 
дрену надходить крізь стики, які мають водоприйомний отвір, захищений фільт-
ром. Дрени закладають на глибину 1-1,1 м.

9.1.5. Технологічні процеси у тваринництві

Технологія тваринництва є сукупністю процесів і операцій по розмножен-
ню, годуванню і утриманню тварин, спрямованих на одержання якомога більшої 
кількості дешевої і доброякісної продукції.

Скотарство та виробництво молока і яловичини

У скотарстві розрізняють два основних способи утримання худоби чи тва-
рин: прив’язний і безприв’язний, останній поділяють на вільно-вигульне утри-
мання на глибокій підстилці, безприв’язно-боксове, комбібоксове. Взимку тва-
рини знаходяться у приміщеннях, їх випускають лише на прогулянки. У літній 
час застосовують різні форми утримання корів з використанням зеленого корму 
пасовищ і сіяних культур. Пасовищне утримання економічно вигідне і корисне 
для здоров’я тварин.

Прив’язне утримання має свої переваги: постійне місце годування, напуван-
ня, відпочинку і доїння, індивідуальний підхід при годівлі. Недоліки: малопро-
дуктивна ручна праця.

Безприв’язне утримання корів вимагає чіткого дотримання технологічної 
дисципліни і підвищення витрат кормів.

У кормоцехах передбачаються такі технологічні лінії: 
 прийому і дозованого вивантаження з накопичувальних бункерів-

дозаторів вихідних кормових компонентів, подрібненого грубого корму, 
сінажу, силосу, концентратів;

 прийому, миття, подрібнення і дозованої видачі коренеплодів;
 приготування і дозованої видачі макро- і мікродомішок;
 подачі компонентів на змішування;
 змішування компонентів з додатковим подрібненням;
 подачі готової суміші у роздатчик чи накопичувальні ємкості.
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Годівля великої рогатої худоби. Кормові групи корів називають класами 
годівлі. До одного класу годівлі відносять тих корів, потреба яких у поживних 
речовинах однакова. Годівлю за класами проводять на основі середнього по гру-
пі удою за останнє контрольне доїння. Індивідуальну потребу худоби задоволь-
няють додатковим згодовуванням комбікорму під час доїння. Розрізняють такі 
групи корів: тільні сухостійні корови, дійні корови в зимовий період, літня годі-
вля корів, племінні бики, ремонтний молодняк, телята у молозивний період, те-
лиці у молочний період, телиці у післямолочний період, нетелі.

Машинне доїння корів. Процес доїння поділяється на 3 періоди: латентний, 
інтенсивного виділення молока, гальмування молоковиведення.

У технології доїння розрізняють: підготовчі операції, безпосередньо доїння 
і заключні операції.

До підготовчих відносяться: обмивання і обтирання вимені з одночасним 
масажем, здоювання перших цівок, надівання стаканів. Заключні операції вклю-
чають: машинне додоювання, зняття доїльного апарата. Дійки змащують антисе-
птичною емульсією.

Виробництво яловичини в молочному скотарстві. Одна з основних умов 
роботи підприємства по виробництву яловичини – ритмічність. Інтенсивна техно-
логія включає 3 періоди: вирощування телят, дорощування і відгодівлю молодня-
ка. Перший період включає молочну і післямолочну фази. Існує також інтенсивна 
технологія дорощування і відгодівлі молодняка, а також кінцевої відгодівлі.

Технологія середньоінтенсивного вирощування, дорощування і відгодівлі 
передбачає підготовку молодняка до забою у віці 17-18 міс. із живою масою 450-
470 кг. Технологічний процес поділяють на 3 періоди: вирощування телят у мо-
лочний період (до 4-6 міс. віку), дорощування і відгодівля молодняка до одер-
жання запланованої кінцевої живої маси.

Виробництво яловичини у м’ясному скотарстві. Технологія включає 3 
основні виробничі ланки: репродукція і вирощування м’ясних телят методом 
підсосу, вирощування ремонтного молодняка, дорощування і відгодівля понад-
ремонтного молодняка. Перша система грунтується на максимальному викорис-
танні пасовищ, а друга – на стійловому утриманні.

9.1.6. Необхідні сільськогосподарські ресурси

Для сільгоспвиробництва найважливіше значення мають групові ресурси, 
які характеризуються в Україні високородючими чорноземами. Підвищення про-
дуктивності рослин традиційними способами – шляхом збільшення застосування 
мінеральних добрив і хімічних засобів боротьби з бур’янами, хворобами та шкі-
дниками, здійсненням водної меліорації – супроводжується швидким зростан-
ням енергоємності с/г продукції. В нашій країні в сільському господарстві витра-
чається 40-45 % дизельного пального, 30-35 % бензину, 9 % електроенергії.

Найбільш енергоємними операціями при вирощуванні просапних і технічних 
культур є обробіток грунту і збирання врожаю, вони складають 60-75 % енергозатрат.

Водозабезпеченість атмосферними опадами в Україні задовільна, а в північних 
районах ще краща. Україна має великі ріки та водосховища. Але в ряді регіонів 
країни, особливо в південних областях, водні ресурси є обмежуючим фактором.
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Взагалі не менше третини використовуваної людством води йде на с/г виро-
бництво, де 95 % її витрачається на зрошення. Оскільки вода чистих і легкодо-
ступних джерел використовується дедалі в більшій кількості і водночас збільшу-
ється її забруднення, то дефіцит водоресурсів дуже зростає.

Земля – найбільш вагомий матеріальний ресурс у сільському господарстві. 
Насіння – матеріал, який становить ту частину кінцевого продукту, яка необхід-
на для відтворення процесу виробництва.

Матеріали промислового (міндобрива, засоби захисту рослин) і с/г вироб-
ництва (органічні добрива та корми) необхідні для забезпечення та підвищення 
ефективності функціонування землі і живих організмів як засобів виробництва.

Україна нарощувала використання міндобрив дуже інтенсивно. З 1960 р. по 
1970 р. на 1 га посіву їх припадало в середньому 46 кг, а в 1985-1990 рр. – вже 
146,8 кг. На душу населення вносилося 85 кг добрив на рік. Повнота використан-
ня корисних речовин з добрив невелика. Так, з нітратних та амонійних добрив 
засвоюється лише 40 % азоту, а з органічних – не більше 20 %.

Основні добрива:
а) мінеральні: азотні добрива – аміачні (NH3), амонійні (NH4), нітратні 

(NO3), амонійно-нітратні, амідні (NH2), змішані; фосфорні – суперфосфат Ca
(H2PO4)2CaSO4, суперфосфат подвійний Ca(H2PO4)2H2O+H3PO4, приципітат Ca-
HPO42H2O; калійні добрива – хлоридні і сульфатні; комплексні – амофос, діамо-
фос, калієва селітра, нітрофоска, нітроамофоска, нітрофос, сульфат марганцю, 
суперфосфат марганізований, бура, борна кислота, марганієве добриво, молібдат 
амонію, сульфат цинку, сульфат міді та ін.;

б) органічні: гній (суміш твердих виділень тварин, сечі і підстилкової соло-
ми), пташиний поcлід, сапропель – продукт відкладень озер і ставків, зелене доб-
риво – сидерати (бобові культури, рапс, вика, гірчиця), торф і торфокомпости, 
біогумус, гноївка – зброджена сеча тварин, солома.

На жаль, міндобрива містять не лише елементи живлення рослин, а ще різні 
домішки, серед яких є і важкі метали. 

Пестициди – хімічні засоби захисту рослин. Хлорорганічні – пестициди 
першого покоління, фосфорорганічні – другого, також є ртуть-органічні, такі, що 
містять миш’як, похідні сечовини, ціанисті сполуки, похідні карбамінової, тіо- і 
дитіокарбамінової кислот, препарати міді, похідні фенолу, сірки і її сполук.

Піретрими – пестициди третього покоління. Препарати з родини піретри-
мів і їх синтетичних аналогів піретроїдів вносять на поля у кількості 5-20 г/га, це 
у 100-1000 разів менше, ніж традиційних пестицидів.

Гербіциди – засоби боротьби з бур’янами. Серед них найбільш широко за-
стосовуються похідні хлорфеноксіалканових кислот, симетричного тріазину, 
сечовини, тіокарбамінової, хлорованих аліфатичних і бензойних кислот. 

До матеріальних ресурсів відносять також техніку (комбайни, трактори, 
сівалки та ін.). Щоб забезпечити функціонування механічних засобів праці, не-
обхідні паливо та мастильні матеріали, електроенергія, запасні частини і певна 
кількість металу для ремонту машин, обладнання. З усіх видів паливно-
енергетичних ресурсів більш за все споживаються нафтопродукти, в тому числі 
моторне паливо і мастила, основними споживачами яких є тракторні, автомобі-
льні і комбайнові двигуни. Питома витрата палива колісними і гусеничними тра-
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кторами на польових роботах: оранка по стерні під зернові культури – 13,2-
15,5 кг/га; під просапні культури – 15,6-19,3 кг/га.

9.1.7. Сучасний стан сільського господарства в Україні

Агропромисловий комплекс України (АПК) є одним із провідних міжгалу-
зевих територіально-виробничих утворень народного господарства України, де 
виробляється 2/5 ВВП і концентрується 1/3 усіх зайнятих у народному господар-
стві (табл. 9.1.3). Це – цілісна, інтегрована масштабна система, складна за струк-
турою і територіальною організацією. Роль АПК в економіці важко переоцінити, 
адже від рівня розвитку його сфер та збалансованого функціонування залежить 
забезпеченість потреб населення в основних видах продуктів харчування відпо-
відно до фізіологічних норм споживання, добробут населення, а також обсяг 
поставок на ринок. Разом з тим темпи економічного розвитку АПК недостатні, 
оскільки не вирішуються важливі економічні та соціальні потреби (табл. 9.1.3).

Таблиця 9.1.3
Виробництво продукції тваринництва

Серед причин такого становища можна виділити: 
 відсутність ціни на землю і врахування її в сільгоспвиробництві;
 неадекватність мети і засобів у розвитку АПК – деформація структури 

комплексу;
 диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову продукцію;

Рік
М’ясо усіх видів
(у забійній вазі), 

тис. т
Молоко, млн. т Яйця, млн. шт. Вовна, тис. т

1990 4357,8 24,5 16286,7 29,8

1991 4029,1 22,4 15187,8 26,6

1992 3400,9 19,1 13496,0 23,1

1993 2814,5 18,4 11793,8 21,1

1994 2677,4 18,1 10153,7 19,3

1995 2293,7 17,3 9403,5 13,9

1996 2112,7 15,8 8763,3 9,3

1997 1874,9 13,8 8242,4 6,7

1998 1706,4 13,8 8301,4 4,6

1999 1695,3 13,4 8739,7 3,8

2000 1662,8 12,7 8808,6 3,4

2001 1517,4 13,4 9668,2 3,3

2002 1647,9 14,1 11309,3 3,4

2003 1724,7 13,7 11477,1 3,3

2004 1599,6 13,7 11955,0 3,2

2005 1597,0 13,7 13045,9 3,2
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 хибна стратегія капітальних вкладень;
 ігнорування досвіду розвинених зарубіжних країн; 
 надто низький рівень матеріально-технічного забезпечення у переробних 

галузях, більша частина парку зношена і морально застаріла, повна не-
сприйнятливість галузі до науково-технічного прогресу. Особливо не 
вистачає в галузі сучасної екологічно безпечної техніки;

 неефективно використовується виробничий потенціал комплексу, його 
потенційні можливості, повільно зростає продуктивність основних сіль-
ськогосподарських галузей – рослинництва і тваринництва.

Основними причинами зниження економічної ефективності виробниц-
тва є:

 зменшення можливостей застосування мінеральних добрив, зокрема фо-
сфорних, через відсутність сировини для їх виробництва. Їх внесення
зменшилося з 141 кг в 1990 році до 30 кг в 1996 році;

 обмеження можливостей використання органічних добрив, вапнування 
кислих та гіпсування засолених земель через енергетичну кризу;

 зниження платоспроможного попиту сільського господарства через дис-
паритет цін для закупівлі техніки, пального, мастильних та інших матері-
алів, що зумовлює порушення агротехнічних строків виконання техноло-
гічних операцій;

 переважно нетоварний характер сектора селянських та особистих підсо-
бних господарств населення, питома вага яких у виробництві сільсько-
господарської продукції наблизилася до 40 %, а в перспективі буде збі-
льшуватися.

9.1.8. Характеристика впливу на довкілля

Будь-які форми ведення сільського господарства вносять небажані зміни в 
навколишнє середовище. Але в період інтенсифікації відходність сільського госпо-
дарства та його виснажуюча дія на природне середовище багаторазово зросли. Ін-
тенсифікація сільського господарства викликала цілу низку небажаних наслідків. 
Головні з них такі: деградація грунтів, забруднення природного середовища зали-
шковою кількістю мінеральних добрив та пестицидів, несприятливі зміни гідроло-
гічного режиму та пов’язані з ними процеси запустелювання та заболочення.

Деградація грунту проявляється у “виорюванні” на ріллі, де спеціалізовані 
сівозміни різко посилили ерозійні процеси та знизили родючість грунту, постій-
но збільшуючи його потребу в добривах; перевипасі на пасовищах, наслідком 
чого стала їх сильна деградація; ущільненні грунту під дією важких с/г машин. 

Ці процеси охопили всю агросферу планети. За оцінками ФАО ООН, до 
1991 р. деградаційними процесами було охоплено 500 млн. га, тобто 1/5 всієї 
ріллі світу, а 4,5 практично виведені з використання.

Інтенсифікація різко посилила відходність сільського господарства. Приро-
дне середовище забруднюють 3 основних види відходів: залишкова кількість
добрив; залишкова кількість пестицидів; гній та рідкі стоки тваринництва.

Із врожаєм з ланів щорічно виносяться біогенні елементи. Постійно змен-
шується кількість гумусу в грунтах, падає родючість землі. У сучасному земле-
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робстві цей дефіцит покривають головним чином за рахунок синтетичних міне-
ральних добрив. Але вони не можуть повністю засвоюватися рослинами. Части-
на їх залишається в грунті та проникає до грунтових вод, чи зі стоками надхо-
дить до водойм, або при вітровій ерозії розноситься по великих територіях. Та-
кож втрати міндобрив відбуваються на етапі “завод – поле”, досягаючи 15-20 %. 
При зберіганні поза приміщенням 11,1 % добрив втрачається в результаті витоку 
з рваних мішків і перемішування з землею.

Великі дози добрив призводять до забруднення питної води. Потрапляння еле-
ментів добрив з грунту в грунтові води і з поверхневим стоком може призвести до 
посиленого розвитку водоростей і утворення планктону, тобто до евтрофікації при-
родних вод. Особливо гостро стоїть проблема залишкової кількості азотних добрив, 
які забруднюють воду нітратами. Річ у тім, що орна земля набагато гірше утримує 
іони, ніж натуральна. Тому винесення нітратів з неораних земель складає 2 кг/га на 
рік, а з ріллі – 76 кг/га на рік. Населення України отримує на добу 167 мг нітратів, 
тоді як норма не повинна перевищувати 50 мг. До нітратів чутливий організм як 
дорослих, так і, особливо, дітей. У дітей у віці до 3 місяців при попаданні до органі-
зму нітратів разом з їжею та водою розвивається захворювання метгемоглобінемія
(гемоглобін перетворюється у метгемоглобін, що не може переносити кисень).

Але, мабуть, найбільшу екологічну небезпеку становить забруднення при-
родного середовища залишковою кількістю пестицидів. Пестициди небезпечні 
не лише самі по собі, в грунті вони піддаються розкладанню та трансформації, і 
продукти таких перетворень виявляються ще шкідливішими.

В Україні в цілому пестицидів використовують у межах 4 кг/га, а в Криму –
до 14-16 кг/га. Використання пестицидів веде до того, що в світі щорічно реєст-
рується від 400 тис. до 2 млн. випадків отруєння ними. В останні десятиріччя 
різко зросла кількість алергічних захворювань, що є одним з наслідків впливу 
пестицидів. У пестицидів виявлена також канцерогенна та мутагенна дія. Лише 
тепер з’ясувалось, що деціс, який широко застосовується у боротьбі з колорадсь-
ким жуком, негативно впливає на здоров’я дітей.

Вибірковість дії навіть найдосконаліших пестицидів така низька, що вони 
знищують і корисні форми живих організмів. Захисники пестицидів стверджу-
ють, що сучасні види їх безпечні, оскільки вносяться в невеликих кількостях. Ці 
розрахунки невірні, оскільки нові покоління пестицидів мають підвищену ефек-
тивність завдяки підвищеній токсичності. Потрібна нова система оцінки пести-
цидів – в одиницях біологічної дії.

Серйозним забруднювачем довкілля є с/г тварини. При їх утриманні утво-
рюється велика кількість відходів (табл. 9.1.4).

Таблиця 9.1.4
Кількість відходів, що утворюються на тваринницьких комплексах

Тип комплексу та кількість
тварин у ньому

Вихід екскрементів, 
тис. м3/рік

Вихід рідкого гною при 
самосплаві, тис. м3/рік

Виробництво свинини – 4 тис. гол. 114,0 181,0

Виробництво яловичини – 10 тис. гол. 94,8 113,0

Виробництво молока – 1200 гол. 24,0 26,5
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Гній та стічні води забруднюють грунт та водойми, а аміак та сірководень 
надходять до атмосфери. Кожна голова худоби дає на рік до 60 м3 екскрементів 
та рідких стоків. Об’єм рідких стоків залежить від способу змиву підлог тварин-
ницьких приміщень. Тваринницькі комплекси призводять до забруднення атмос-
фери пилом, що утворюється, головним чином, при підготовці та транспортуван-
ні кормів, аміаком, сірководнем та ін. газами. Це робить тваринництво одним з 
найбільш екологічно небезпечних виробництв.

Якісний склад тваринницьких відходів залежить від виду та віку тварин. 
Вони містять у собі воду, органічні та мінеральні речовини, бактерії, віруси та 
яйця гельмінтів. У гної нерідко розвивається патогенна мікрофлора: кишкова 
паличка, сальмонели. У цілому в добових водах тваринницьких комплексів зна-
ходиться до 100 видів збудників інфекційних хвороб. Безпідстилкова технологія, 
що є основою на великих тваринницьких комплексах, веде до отримання гною, 
який вміщує токсичні речовини. Окрім цього, такі стоки досить важко застосову-
вати як добрива.

Потужним деградаційним фактором є викликане с/г діяльністю обезліснен-
ня територій, яке є наслідком не лише вирубки лісу під орні землі. До знищення 
лісів ведуть ерозія, меліорація, хімізація, випас, забруднення та рекреація.

Забруднення відбувається також за рахунок втрат паливно-мастильних ма-
теріалів від несправної техніки, а також від викиду в атмосферу різних газів при 
роботі дизельних та бензинових двигунів.
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