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Людина в сільськогосподарській діяльності,
використовуючи земельні, водні, рослинні, тва�
ринні й енергетичні ресурси, забезпечує себе, в
першу чергу, продуктами харчування, при цьому
створює на природу більший вплив, ніж у будь�якій
іншій діяльності.

У 90�х роках XX ст. щодня у світі народжува�
лося близько 250 тис. людей, яких потрібно наго�
дувати, одягти і забезпечити житлом. Очікується,
що до 2020 р. населення Землі досягне 8 млрд чо�
ловік. Для того, щоб прогодувати протягом найб�
лижчих 20—25 років таку кількість людей, буде
потрібно стільки ж продовольства, скільки його
було вироблено з моменту зародження землероб�
ства близько 10 тис. років тому і до цього часу.
Виробництво достатньої кількості продовольства
для забезпечення населення Землі в продуктах
харчування є однієї з багатьох складних, взаємо�
залежних проблем. Інша важлива проблема —
якість їжі, наявність у ній необхідних організму
білків, вітамінів, мікроелементів і т.п. Важливо і
керування світовими сільськогосподарськими си�
стемами, що має здійснюватися таким чином, щоб
звести до мінімуму шкідливий вплив на навко�
лишнє середовище виробництва і розподіл продо�
вольства.

Грунт — основа для одержання врожаю
сільськогосподарських культур, головне багат�
ство, від якого залежить наше існування. Він є ос�
новним засобом сільськогосподарського вироб�
ництва, головним джерелом продуктів харчуван�
ня.
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Існують розрахунки, що показують, що в се�
редньому на кожну народжену людину планети
при існуючому рівні врожайності сільсько�
господарських культур потрібно 0,4—0,5 га для ви�
робництва їжі і 0,1 га території під житло, дороги
й інші несільськогосподарські потреби. Сьогодні
маємо 0,23 га ріллі на одну людину Землі. У зв'яз�
ку з триваючим ростом населення на Землі про�
блема забезпечення його, у першу чергу, продук�
тами харчування буде зростати, якщо не буде ро�
сту врожайності сільськогосподарських культур,
подальшого освоєння території під ріллю для роз�
ширення посівних площ.

За даними Міжнародної організації з питань
продовольства (ФАО), загальна площа потенцій�
но придатних грунтів для землеробства у світі
складає близько 3,2 млрд га. Зараз в обробці зна�
ходиться 1,4 млрд га. Однак для включення в
сільськогосподарське виробництво цього резерву
будуть потрібні значні вкладення праці і коштів [1].

Важливе значення підвищення ефективності
використання земель у сільському господарстві з
урахуванням екологічного фактора, а також не�
достатність досліджень цієї проблеми визначають
актуальність цього дослідження.

Теоретичні й практичні аспекти збереження та
відтворення земельних ресурсів, підвищення ро�
дючості грунтів, їх захисту і раціонального вико�
ристання досліджувались вітчизняними та зару�
біжними вченими. Вивченню проблем ефективно�
го й екологічно безпечного використання земель�
них ресурсів значну увагу приділили відомі вчені
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економісти�аграрники: І.К. Бистряков, П.П. Бор�
щевський, В.Г. В'юн, В.В. Горлачук, Я.С. Гуков,
А.С. Даниленко, Б.М. Данилишин, Д.С. Добряк,
С.І. Дорогунцов, В.Л. Дмитренко, О.Л. Кашенко,
Ю.А. Махортов, В.В. Медведєв, Л.Г. Мельник,
В.Я. Месель�Веселяк, М.Ф. Реймерс, І.А. Розум�
ний, П.Т. Саблук, В.П. Ситник, В.М. Трегобчук,
М.М. Федоров, Т.С. Хачатуров, М.К. Шикула,
О.М. Царенко та інші.

Однак, проблема екологічно безпечного вико�
ристання земельних угідь досліджена недостатньо,
особливо в частині застосування грунтозахисних
способів обробітку грунту, які позитивно вплива�
ють на його якісний стан та дають змогу знизити
витрати на вирощування сільськогосподарських
культур. Крім того, існує ряд дискусійних питань,
які потребують додаткових досліджень.

Метою дослідження є вивчення стану екологі�
чно безпечного використання земель у сільському
господарстві та окреслення основних напрямів
підвищення ефективності землеробства у госпо�
дарствах України.

Об'єктом дослідження є землі України сіль�
ськогосподарського призначення.

Предметом дослідження є прикладні аспекти
ефективності екологобезпечного використання
земель у сільському господарстві.

Сільське господарство тісно пов'язане з вико�
ристанням природно�ресурсного потенціалу, а
відтак, супроводжується забрудненням навколиш�
нього природного середовища. Нераціональне ви�
користання природних ресурсів має неабиякий
вплив на екосистеми, а іноді це призводить до того,
що окремі території і навіть регіони перетворю�
ються в зону екологічного чи стихійного лиха.
Оскільки сільськогосподарське виробництво
відіграє домінуючу роль у розв'язанні продоволь�
чої проблеми держави, то головним завданням
його є не лише збереження потенціалу родючих
земель, а й раціональне використання всіх природ�
них ресурсів у цій галузі, насамперед, земельних,
водних, мінерально�сировинних, кліматичних, біо�
логічних, а також енергії сонця.

Особливо ускладнились відносини суспільства
і природи в XX ст., коли в процесі науково�техніч�
ної революції різко зріс антропогенний вплив на
навколишнє середовище.

Використання землі супроводжується пере�
творенням і зміною основних її природних перві�
сних властивостей, виникненням нових. У
сільському господарстві ефективним є перетво�
рення земельних угідь у ріллю. Розорювання площ,
раніше покритих трав'яною рослинністю, зрошен�
ня в засушливих та осушення боліт у зволожених
регіонах, збільшення внаслідок цього площі ріллі
сприяє ефективному зростанню виробництва
сільськогосподарської продукції і супроводжуєть�
ся глибоким перетворенням навколишнього сере�
довища. Нерідко ці перетворення стають небажа�
ними, виходячи за межі початкових наслідків. В
Україні площа ріллі — 32478,4 тис. га, або 78,1%

площі сільськогосподарських угідь; 2409,8 тис. га
— сіножатей (5,8% сільськогосподарських угідь);
5489,7 тис. га — пасовищ (13,2% сільськогоспо�
дарських угідь) [2].

Розширення масштабів видобування корисних
копалин, розвиток промисловості, міського,
сільського, гідротехнічного і транспортного буді�
вництва вимагають постійного вилучення земель
з сільськогосподарського обігу. У перші повоєнні
роки з сільськогосподарського обігу щорічно ви�
лучалося по 25—50 тис. га родючих земель, зараз
— по 12—14 тис. га. В результаті за 1950—1990 pp.
площа сільськогосподарських угідь в Україні змен�
шилася на 3 млн га, а орних земель — на 1,8 млн га.

Негативні наслідки для України в цілому і для
сільського господарства зокрема має Чорно�
бильська катастрофа. В результаті аварії постраж�
дало 12 областей України загальною площею по�
над 9 млн га. В результаті цього радіаційно заб�
рудненими виявилися повітря, вода, грунти, ліси,
споруди та ін. Забруднення грунтів радіонукліда�
ми безпосередньо веде до радіоактивного забруд�
нення всієї сільськогосподарської продукції: че�
рез рослини, корми, молоко, сир, м'ясо відбуваєть�
ся радіоактивне зараження людей.

Через зменшення площі сільськогосподарсь�
ких угідь звужуються потенціальні можливості
забезпечення населення продуктами харчування,
а промисловості — сільськогосподарською сиро�
виною. Недобір валової продукції сільського гос�
подарства з вилучених земель становить понад 14
млрд грн.

Для компенсації угідь, вилучених з сільсько�
господарського обігу, було розорано схилові та
прируслові землі, а існуючі орні сильно перенаси�
чені грунтовиснажливими культурами, що призве�
ло до інтенсивного розвитку ерозійних процесів
та інтенсивної деградації грунтів. Досить сказати,
що з 1961 по 1981 pp. (роки обстеження грунтово�
го покриву) площа еродованих земель збільшилась
на 2 млн га, в тому числі орних — на 1,5 млн га.
Тепер в Україні налічується 12 млн га земель, по�
шкоджених водною ерозією, в тому числі 1 млн —
сильно�, 2,8 млн — середньо� і 8,3 млн — слабое�
родованих. Площа земель, пошкоджених вітровою
ерозією, становить 19,2 млн га, в тому числі силь�
ноеродованих — 0,2 млн, середньо� — 0,3 млн і
слабо� — 8,5 млн. Розвиток водної та вітрової
ерозії грунтів спричиняє їх інтенсивну деградацію
та певне виснаження. Щороку змиваються водою
і видуваються вітром 600 млн т грунту, в тому числі
45 млн т гумусу (або втричі більше, ніж створюєть�
ся за допомогою органічних добрив, які вносять�
ся в грунт господарствами України) [3].

Усі чорноземи, які в 30�х роках належали до
середньогумусних, у 80�х трансформувались в ма�
логумусні, а їх гумусомісткість знизилась з 6—9
до 3—5%. У цілому, за 1961—1982 pp. (роки спе�
ціального обстеження грунтів) втрати гумусу були
більшими, ніж за 1882—1961 pp.: у зоні Степу — в
2,4 рази, Лісостепу — в 1,65 рази і Полісся — в 8,4
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рази. І якщо така тенденція до зменшення гумусу
в грунтах зберігатиметься і надалі, то в недалеко�
му майбутньому Україна може опинитися на по�
розі гумусового голоду — великої екологічної ка�
тастрофи, і тоді вже ніякі агротехнічні, меліора�
тивні, природоохоронні та організаційно�госпо�
дарські заходи не зможуть відновити агротехніч�
ного потенціалу землі. Через це проблему відтво�
рення гумусу в грунтах і підвищення їх родючості
слід розглядати як найважливішу в народному гос�
подарстві України. Інакше наша країна не зможе
розраховувати на стабільне нарощування вироб�
ництва сільськогосподарської продукції та забез�
печення свого населення продуктами харчування.

Зі здобуттям Україною незалежності на землі
немає реального власника, не допомогла поліпши�
ти ситуацію земельна реформа. Реформа призве�
ла до того, що існуючі колективні сільськогоспо�
дарські підприємства розпалися і майно було под�
ілене. Також помилковим був напрям максималь�
ного залучення землі до обробітку, тобто збіль�
шення обсягу виробництва досягалося екстенсив�
ним шляхом, (розширення площі угідь), а не інтен�
сивним (поліпшення техніки, технології).

Недосконала техніка і технологія обробітку
землі, недотримання науково обгрунтованих систем
ведення землеробства, зокрема недотримання
сівозмін, руйнування грунтових екосистем, втрата
гумусу, руйнування структури і ущільнення грунту,
водяна і вітрова ерозія грунтів, інтенсифікація зем�
леробства збільшення техногенного навантаження
на земельні ресурси, внесення недостатньої кількості
органічних добрив, недосконала система викорис�
тання і внесення мінеральних добрив призвели до
забруднення грунту, поверхневих вод і річок. На те�
риторії України практично не залишилось водонос�
них підземних горизонтів питного призначення, де
не були б виявленні пестициди, нітрати.

Інтенсивне використання землі, особливо в
індустріальних і урбанізованих регіонах, супровод�
жується перетворенням і зміною основних її при�
родних первісних властивостей і виникненням но�
вих трансформаційних внутрішніх зв'язків і про�
цесів. Щорічно з поверхні Землі зникає близько
2 млн т орного шару. Спостереження показали, що
зменшення товщини цього шару на 10 см знижує
урожай на 20%. В екологічній науці навіть з'явив�
ся спеціальний термін — дезертифікація, що оз�
начає "проблеми перетворення земель в пустелі".

Вчені вказують на чотири основні причини що
викликають деградацію грунтів. Перша — ерозія
механічне руйнування грунтів водою і вітром. Дру�
га — опустелювання, аридизація — все більше
грунтів стає непридатними для сільського госпо�
дарства через висушування Третя — токсикація,
зараження грунтів різними антропогенними речо�
винами, в тому числі й внаслідок неправильного
зрошення. Четверта — прямі втрати через відве�
дення сільськогосподарських угідь під міські
будівлі, дороги, аеродроми та ін. У цих умовах цен�
тральне місце посідає проблема охорони земель�

них ресурсів, яка за порівняно короткий час вий�
шла за межі безпосередньої охорони землі і набу�
ла значення збереження землі як основного ком�
понента біосфери.

 Однією з найболючіших проблем екології
сільського господарства є надмірна хімізація. На
даний час у сільському господарстві все більше
використовують хімічні засоби для знищення
шкідливих комах, пестициди. Надмірне застосу�
вання мінеральних добрив, зокрема азотних, при�
зводить до збільшення вмісту нітратів у продук�
тах харчування, а це небезпечно для здоров'я лю�
дини. Зменшення поголів'я у тваринницькому ви�
робництві приводить до зменшення використання
органічних добрив і збільшує використання міне�
ральних добрив. Так, внесення мінеральних доб�
рив під сільськогосподарські культури у сільсько�
господарських підприємствах в 2006 р. становило
699,3 тис. т і була удобрена площа 9,5 млн га., в 2007
р. відповідно 896,5 тис. т і удобрена площа стано�
вила 10,9 млнга, а в 2008 р. внесено 1064,7 тис. т. і
удобрена площа становила 12,9 млн га. [2]. Тобто
це ще раз засвідчує обсяги використання цих
хімічних продуктів у сільськогосподарському ви�
робництві і шкоду, яку вони завдають природі.

ВИСНОВКИ
Щоб запобігти екологічній катастрофі в сіль�

ському господарстві, потрібно:
1) при використанні земель у сільському гос�

подарстві головним критерієм має бути не тільки
отримання економічної вигоди, а й врахування
екологічних вимог до їхнього стану та якісних ха�
рактеристик. На основі аналізу існуючих систем
землеробства можна стверджувати, що в Україні
оптимальним буде впровадження інтегрованого
землеробства, заснованого на поєднанні позитив�
них сторін альтернативних й інтенсивних систем
землеробства;

 2) для підвищення економічної ефективності та
екологічної безпеки сільськогосподарського вироб�
ництва в Україні необхідно оптимізувати структу�
ру земельних угідь та посівних площ, впровадити
грунтозахисні технології вирощування сільськогос�
подарських культур, посилити державний контроль
за використанням земель, забезпечити фінансуван�
ня землеохоронних і грунтозахисних заходів;

3) потрібно запровадити екологічну освіту на�
селення проводити семінари, тренінги з ке�
рівниками сільськогосподарських підприємств,
розвивати екологічний рух в Україні шляхом ство�
рення різних екологічних організацій.
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