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Необхідні сільськогосподарські ресурси 

Для сільгоспвиробництва найважливіше значення мають групові ресурси, які характеризуються в 
Україні високо родючими чорноземами. Підвищення продуктивності рослин традиційними 
способами – шляхом збільшення застосування мінеральних добрив і хімічних засобів боротьби з 
бур’янами, хворобами та шкідниками, здійсненням водної меліорації – супроводжується швидким 
зростанням енергоємності с/г продукції. В нашій країні в сільському господарстві витрачається 
40-45% дизельного пального, 30-35% бензину, 9% електроенергії [1]. 

Найбільш енергоємними операціями при вирощуванні просапних і технічних культур є обробіток 
грунту і збирання врожаю, вони складають 60-75% енергозатрат [3]. 

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. 

 Взагалі не менше третини використовуваної людством води йде на с/г виробництво, де 95% її 
витрачається на зрошення. Оскільки вода чистих і легкодоступних джерел використовується 
дедалі в більшій кількості і водночас збільшується її забруднення, то дефіцит водоресурсів дуже 
зростає. 

Земля – найбільш вагомий матеріальний ресурс в сільському господарстві. Насіння – матеріал, 
який становить ту частину кінцевого продукту, яка необхідна для відтворення процесу 
виробництва. Матеріали промислового (міндобрива, засоби захисту рослин) і с/г виробництва 
(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 1985–90 рр. – вже 146,8 кг. На душу населення вносилося 85 
кг добрив на рік. Повнота використання корисних речовин з добрив невелика. Так, з нітратних та 
амонійних добрив засвоюється лише 40% азоту, а з органічних – не більше 20% [3]. 

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 CaHPO42H2O; калійні добрива – хлоридні і сульфатні; 
комплексні – амофос, діамофос, 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 соломи), пташиний поcлід, 
сапропель – продукт відкладень озер і ставків, зелене добриво – сидерати (бобові культури, рапс, 
віка, 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.  
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Пестициди – хімічні засоби захисту рослин. Хлор-органічні – 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 піретримів 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 застосовуються 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, необхідні паливо та мастильні матеріали, 
електроенергія, запасні частини і певна кількість металу для ремонту машин, обладнання. З усіх 
видів ПЕР більш за все споживаються нафтопродукти, в тому числі моторне паливо і мастила, 
основними споживачами яких є тракторні, автомобільні і комбайнові двигуни. Питома витрата 
палива колісними і гусеничними тракторами на польових роботах: оранка по стерні під зернові 
культури – 13,2-15,5 кг/га; під просапні культури – 15,6-19,3 кг/га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


