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3.1. ЗЕМЛЕРОБСТВО – ОСНОВА АГРОПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

 
• Землеробство як наука та галузь сільськогосподарського виробництва 
• Історія розвитку землеробства в світі та Україні 
• Поняття про системи землеробства та їх класифікація 
• Характеристика різних систем землеробства 
• Основні ланки сучасних інтенсивних систем землеробства 
 
Сучасне землеробство – це наука про раціональне використання землі, захист її від 

деградації, про закономірності відтворення родючості ґрунту з метою вирощування та 
одержання високих і стабільних врожаїв.  

Основним засобом виробництва в сільському господарстві, як відомо, є земля. Од-
ночасно вона є і предметом праці, на який людина активно впливає шляхом внесення 
добрив, обробітку ґрунту, з тим, щоб отримати максимальну кількість продукції при 
мінімальних витратах енергії, ресурсів, праці. 

Землеробство – основна галузь сільськогосподарського виробництва, яка об’єднує 
всі рослинницькі дисципліни – рослинництво, кормовиробництво, овочівництво, плодів-
ництво, виноградарство. Завданнями землеробства як галузі є: раціональний обробіток 
ґрунту, спрямоване регулювання агрофізичних, агрохімічних і біологічних процесів у 
ньому, забезпечення культурних рослин усіма факторами життя у потрібному співвід-
ношенні, створення умов для стабілізації родючості ґрунту та бездефіцитного балансу 
гумусу в ньому. 

Теоретичною основою землеробства є ґрунтознавство, мікробіологія, метеорологія 
та ін. Воно тісно пов’язане з агрохімією, агрофізикою, фітопатологією, ентомологією, 
селекцією та іншими науками. В свою чергу землеробство як наука є фундаментом для 
усіх рослинницьких дисциплін і спеціальних економічних наук. 

Історія розвитку землеробства. Майже в усіх народів є міфи та легенди, в яких 
говориться, що боги навчили людей землеробству. У шумерів існувала легенда, згідно 
з якою колись дуже давно по велінню верховних богів Енліля, Енки та Ану бог худоби 
Лахар та його сестра богиня Аншан зійшли з неба до людей на землю, щоб навчити їх 
землеробству. В античному світі найбільш шанованими були боги, безпосередньо по-
в’язані із землеробством, – боги родючості: в Греції – Деметра та її дочка Персефона; в 
Римі – Прозерпіна. Давньогрецький історик Геродот записав легенду, по якій скіфи, що 
населяли в VII-III ст. до н.е. Північне Причорномор’я, отримали від богів землеробські 
знаряддя, в тому числі золотий плуг. 

Сільське господарство як практична діяльність людини існує вже кілька тисячоліть. 
Про стародавнє походження землеробства на території нашої країни свідчать розкопки 
в Миколаївській області, де знайдено сховища для зерна, побудовані ще в першому 
столітті до нашої ери. Мотики з рогів оленя і кремнієві вкладиші серпів знайдені під 
час розкопок у долинах Дніпра, Південного Бугу, Дністра (Трипільська культура). 

Археологи встановили, що в Західній Європі землеробство виникло в VІ-V тисячо-
літтях до н.е. Вчені вважають, що злаки людина вирощує з часів мезоліту (7-10 тис. 
років тому). 

Землеробство як наука почало розвиватись лише з часів нової історії. 
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У 1809 році вийшла книга Теєра “Основи раціонального сільського господарства”, в 
якій він поділив землеробство на загальне й технологічне. 

Ю. Лібіх у праці “Хімія в застосуванні до землеробства і фізіології”, що вийшла у 
1840 році, виклав основні положення теорії про мінеральне живлення рослин. 

Подальшому розвитку наукових основ землеробства сприяло заснування ряду нау-
ково-дослідних станцій: в Ельзасі (1873 р.) та Ротамстеді (1843 р.). 

Трохи пізніше (1886 р.) Гельрігель відкрив явище симбіозу бобових культур з буль-
бочковими бактеріями. 

Землеробська наука в Росії почала формуватись у середині XVIII ст. Насамперед 
слід відзначити праці видатного російського вченого Ломоносова М.В. (1711-1765). Він 
уперше розробив теорію походження чорнозему, пояснив походження торфовищ на 
верхових болотах. 

Багато зробив для розвитку агрономічної науки перший російський агроном Боло-
тов А.Т. (1738-1833). У 1771 р. була надрукована його праця “О разделении по-
лей” (пізніше вийшло продовження її “О разделении земли на семь полей”), в якій він 
критикував парову систему землеробства з однобічним зерновим напрямом. Сівозміни 
Болотов А.Т. вважав дуже важливим заходом ведення господарства. В одному госпо-
дарстві біля Москви Болотов А.Т. запровадив у 1774 р. чергування культур на основі 
розробленої ним системи, яка передбачала перехід від трипільної до семипільної сіво-
зміни з таким чергуванням культур: 1 – пар удобрений; 2 – озимі; 3 – ярі 
“кращі” (пшениця, ячмінь, льон); 4 – ярі “гірші” (овес, горох, гречка); 5-7 – переліг. 
Природне заростання перелогів Болотов А.Т. рекомендував замінити посівами трав. 
Він вважав необхідним старанний обробіток ґрунту і внесення добрив, великого зна-
чення надавав зяблевому обробітку. 

Відомий російський вчений агроном Комов І.М. (1750-1792) критично ставився до 
однобічного зернового господарства при паровій системі землеробства, добре розумів 
значення тваринництва у господарстві. Раніше від Теєра він обґрунтував гумусову тео-
рію живлення рослин, великого значення надавав обробітку ґрунту.  

Наприкінці XVIII – у першій чверті XIX ст. популярними були роботи Левшина 
В.О. (1746-1826), який брав активну участь у підготовці праць “Вільного економічного 
товариства”. Великого значення надавав він посівам конюшини.  

На початку XIX ст. працював видатний вчений Павлов М.І. (1793-1840). У 1825 р. 
вийшла його книга “Земледельческая химия”, а в 1837 р. – “Курс сельского хозяйства”. 
Великого значення Павлов М.І. надавав теоретичним узагальненням і висловив прави-
льну думку, що розвиток сільського господарства необмежений.  

У другій половині XIX ст. з розвитком капіталізму в Росії почала розвиватися цук-
рова промисловість, що спричинило необхідність розширення посівів цукрових буря-
ків. 

Розвиток капіталістичних відносин поставив нові вимоги і до агрономічної науки. В 
цей час провадяться дослідження, спрямовані на розв’язання важливих питань сільсь-
когосподарського виробництва. У 1867 р. під керівництвом російського хіміка Менде-
лєєва Д.І. (1834-1907) були вперше закладені досліди з метою вивчення впливу добрив 
на врожай сільськогосподарських культур. Менделєєв Д.І. поставив питання про широ-
ке запровадження такого заходу, як вапнування кислих ґрунтів та використання на цих 
ґрунтах фосфоритного борошна. І сьогодні заслуговують на увагу його думки про об-
робіток ґрунту, травосіяння, лісонасадження, зрошення тощо. 

РОЗДІЛ 3. Основні принципи ведення землеробства 
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У дослідах під керівництвом Менделєєва Д.І. брав участь Тімірязєв К.А. (1843-
1920), який на підставі досліджень дійшов висновку про велике значення глибокої ора-
нки для боротьби з посухою. Вчений вважав, що основним завданням наукового земле-
робства є вивчення потреб рослин і уміння задовольнити їх. У зв’язку з цим він дає 
високу оцінку насамперед таким наукам, як агрономічна хімія та фізіологія рослин. 
Тімірязєв К.А. наголошував на необхідності тісного зв’язку теорії з практикою. 

У другій половині XIX ст. вели наукові дослідження видатні вчені Совєтов О.В., 
Стебут І.О., Енгельгардт О.М., Докучаєв В.В., Костичев П.А., Сибірцев М.М., Ізмаїль-
ський О.О. та ін. 

Совєтов О.В. (1826-1901) – перший доктор землеробства в Росії. У своїх наукових 
працях він висвітлив важливі питання польового травосіяння. І сьогодні цінне твер-
дження Совєтова О.В. про те, що схеми сівозмін слід розробляти для кожного конкрет-
ного господарства. Він застерігав проти шаблону в технологіях вирощування окремих 
культур. 

Стебут І.О. (1883-1923) – професор Петровської сільськогосподарської академії, 
який написав багато праць з питань землеробства, агрохімії, рослинництва. Він вислов-
лював думки про важливість диференційованої агротехніки сільськогосподарських 
культур та необхідність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.  

Енгельгард О.М. (1832-1893), будучи професором агрономічної хімії в Петербурзі, 
багато зробив для піднесення культури землеробства в Нечорноземній зоні. 

Всесвітнього значення набули праці Докучаєва В.В. (1846-1903) – основоположника 
наукового ґрунтознавства. Він перший серед ґрунтознавців висловив правильний по-
гляд на ґрунт як природне тіло, що вічно живе і змінюється. Велику цінність мають 
рекомендації Докучаєва В.В. з питань полезахисного лісонасадження, боротьби з ерозі-
єю ґрунтів, які не втратили значення і тепер, залишив багату літературну спадщину 
(“Русский чернозем”, “Наши степи прежде и теперь” та ін.). Слід зазначити, що в праці 
“Русский чернозем” описано багато ґрунтів України.  

Вернадський В.І. (1863-1945) є засновником нового напрямку в геології, біогеохімії, 
яка вивчає роль організмів у геохімічних процесах. Він був першим президентом Ака-
демії наук України. 

Костичев П.А. (1845-1895) всебічно розвинув агрономічний напрям у ґрунтознавст-
ві. Він підкреслював роль структури та фізичних властивостей ґрунту, вивчав шляхи їх 
поліпшення за допомогою рослин і обробітку ґрунту, запропонував систему обробітку, 
ефективну в боротьбі з бур’янами та в нагромадженні вологи в ґрунті. Костичев П.А. – 
автор першого підручника з ґрунтознавства (1887).  

Велике значення в розвитку агрономічної науки мала організація дослідних станцій 
в Україні в 90-х роках XIX ст. Перша дослідна станція була заснована у 1884 р. в Пол-
таві. До цього вже існували дослідні поля на Харківщині у Тростянці (1880 р.) та Білому 
Колодязі (1882 р.). Пізніше були організовані Херсонська, Немерчанська і Плотянська стан-
ції. Наприкінці XIX ст. в Росії налічувалося вже 60 дослідних станцій. На початку XX ст. 
були організовані Харківська, Уманська, Миронівська та інші дослідні станції. 

Після 1917 р. сільськогосподарську науку продовжували розвивати Мічурін І.В., 
Прянишников Д.М., Тулайков М.М., Гедройц К.К., Вільямс В.Р. та інші видатні вчені, 
які розпочали наукові дослідження ще наприкінці позаминулого та на початку XX ст. 
Академік Прянишников Д.М. (1865-1948) розробив наукові основи живлення рослин. 
На підставі його праць розв’язано важливі теоретичні та практичні питання щодо ефек-
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тивного використання азотних, фосфорних, калійних і місцевих добрив. Багато зробив 
Прянишников Д.М. для вдосконалення технології виробництва мінеральних, зокрема 
фосфорних, добрив. Велика його заслуга в розробці питань інтенсифікації землеробст-
ва. Вчений розробив наукові основи правильних сівозмін, рекомендував впроваджува-
ти плодозмінну систему землеробства. 

Вагомий внесок в агрономічну науку зробив академік Тулайков М.М. Важливе зна-
чення мають його праці з питань землеробства в умовах посушливих районів південно-
східних областей європейської частини Росії. Академік Вільямс В.Р. (1863-1939) багато 
зробив для подальшого розвитку наукового ґрунтознавства. Цінними є його досліджен-
ня гумусових речовин, ролі біологічних факторів та процесів ґрунтоутворення. Він роз-
робив ефективні заходи обробітку ґрунту, способи поліпшення природних кормових 
угідь тощо. І сьогодні актуальні думки Вільямса В.Р. про перспективи збільшення вро-
жайності сільськогосподарських культур. Він зазначав, що родючість ґрунту значною 
мірою залежить від біологічного кругообігу речовин. 

В розвитку агрофізичного напряму агрономічних досліджень важливу роль відігра-
ли праці професора Дояренка О.Г. (1874-1958). Він перший провів широкі дослідження 
щодо фізичних властивостей ґрунту, приділивши особливу увагу вивченню форм шпа-
руватості та питань повітряного режиму. Заслуговують на увагу дослідження Дояренка 
О.Г. з питань обробітку ґрунту, сівозмін, зайнятих парів, післяжнивних культур і мето-
дики польового досліду.  

Серед діячів агрономічної науки в Україні слід відмітити Зайкевича А.Є., Ізмаїльсь-
кого О.О., Рожественського Б.М., Юр’єва В.Я., Соколовського О.Н., Душечкіна О.І. та ін. 

Професор Харківського університету Зайкевич А.Є. (1842-1931) вперше запропону-
вав рядкове внесення добрив під цукрові буряки, вивів цінний сорт люцерни 
(Зайкевича), провів дослідження з питань селекції і агротехніки цукрових буряків, тю-
тюну та інших культур. 

Ізмаїльський О.О. (1851-1914) досліджував вологість грунту в Херсонській губернії 
і дійшов висновку про важливу роль глибокої оранки в боротьбі з посухою. Він писав, 
що вологість ґрунту залежить від виду і будови його не менше, ніж від кількості атмос-
ферних опадів. 

Рожественський Б.М. (1874-1943) багато зробив у справі організації дослідних стан-
цій в Україні. Він був засновником і першим директором Харківської дослідної станції. 
Велику увагу приділяв розробці методики польових досліджень сільськогосподарських 
культур. Йому належить заслуга у виявленні позитивної дії добрив, зокрема фосфор-
них, у південних районах України. 

Академік Соколовський О.Н. (1884-1959) відомий науковими працями з питань при-
роди колоїдної частини ґрунту і засобів поліпшення агрономічних властивостей солон-
ців. Він доклав багато зусиль для поширення вищої сільськогосподарської освіти в 
Україні. 

Академік Душечкін О.І. (1874-1956) розробив наукові основи використання фосфо-
рних добрив в Україні, вивчав природу фосфорнокислих сполук ґрунту. Він запропону-
вав підживлювати озимі азотними добривами рано навесні, що і тепер широко викорис-
товується в усіх зонах країни. 

Академік Кулєшов М.М. (1890-1968) провів багато цінних наукових досліджень з 
біології, систематики, екології та агротехніки озимої пшениці, кукурудзи та інших сіль-
ськогосподарських культур. 

РОЗДІЛ 3. Основні принципи ведення землеробства 
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Значних успіхів досягли агрономічна наука та сільськогосподарське виробництво у 
використанні надбань математики, фізики, хімії, біології. Великі перспективи має впро-
вадження у землеробство знань з кібернетики, обчислювальної техніки. Створено до-
сконалі прилади для наукових досліджень з агрономії, автоматизації та контролю виро-
бничих процесів, нові досконаліші машини та знаряддя. 

Вчені нашої країни вивели стійкі проти вилягання і зимостійкі сорти озимої пшени-
ці з урожайністю 80-90 ц/га зерна, високоврожайні сорти інших зернових культур, цук-
рових буряків, соняшнику тощо. Розроблені і впроваджуються у виробництво техноло-
гії вирощування сільськогосподарських культур. 

Системи землеробства. Під системою землеробства розуміють комплекс організа-
ційно-господарських, агротехнічних, меліоративних, ґрунтоохоронних заходів, спрямо-
ваних на ефективне використання землі, агрокліматичного й біологічного потенціалу 
рослин, збереження родючості ґрунту, отримання високих та стабільних врожаїв.  

Системи землеробства розвивались і змінювались відповідно до розвитку продукти-
вних сил суспільства, його соціально-економічних особливостей і науково-технічного 
прогресу. 

Першими обґрунтували з наукової позиції систему землеробства російські вчені 
Болотов А.Т. і Комов Г.М. наприкінці XVIII ст. Вони розрізняли системи землеробства 
за способом відтворення родючості ґрунту та співвідношенням посівів зернових і кор-
мових культур. 

Значний внесок у цю справу зробили Стебут І.А., Совєтов О.В., Докучаєв В.В., Кос-
тичев П.А., Вільямс В.Р., Прянишников Д.М. 

За ступенем інтенсивності системи землеробства поділяють на примітивні, екстен-
сивні, перехідні та інтенсивні. 

Примітивні системи землеробства характеризуються незначною питомою масою 
земель, які використовуються під посіви, і тим, що родючість ґрунту поновлюється 
природним шляхом під впливом рослин. Розрізняють заліжну, підсічно-вогневу та пе-
релогову системи землеробства. 

Заліжна система була поширена дуже давно в країнах, що мали великі земельні 
площі і незначну заселеність. Відновлення родючості ґрунту при цьому відбувалося 
тільки за рахунок природних процесів, внаслідок яких під впливом рослинності в ґрун-
ті нагромаджувалися органічні речовини та азот. Крім того, розорані цілинні землі бу-
ли чисті від бур’янів, що давало можливість вирощувати рослини з меншими витрата-
ми праці. Заліжна система землеробства була найбільш поширеною при первісно-
суспільному ладі. На той час не існувало ще приватної власності на землю, можна було 
розорювати кожний раз нову ділянку землі, яка раніше ніколи не оброблялася. Суть 
заліжної системи полягала в тому, що під посіви використовували ґрунти, які раніше 
ніколи не оброблялися. Такі ґрунти мали сприятливі фізичні властивості, високий вміст 
органічних речовин, були чистими від бур’янів і забезпечували високі врожаї. Але з 
часом забур’яненість зростала, фізичні властивості ґрунту погіршувалися, знижувалася 
його родючість, що призводило до зменшення врожайності культур. Коли врожайність 
зменшувалася настільки, що вже не окуповувались витрати праці, використаний земе-
льний масив залишали і починали вирощувати культури на нових ділянках. 

У північних лісових районах замість заліжної системи була поширена підсічно-
вогнева (вирубна), при якій культури вирощували на площах після вирубки або спалю-
вання лісу. 
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Перелогова система майже не відрізняється від заліжної – так само залишали зем-
лю після кількох років її використання. Але при такій системі використовували не ці-
линні землі, а ті, які 10-20 років тому вже використовували (перелоги). Перелогова сис-
тема почала поширюватись тоді, коли збільшилося населення і виникла приватна влас-
ність на землю (використання нових її масивів стало майже неможливим). Аналогом 
перелогової системи у північних лісових районах була так звана лісопильна. Вона по-
лягала в тому, що під посіви повторно використовували ділянки через багато років 
(коли вони заросли вже лісом). 

Екстенсивні і перехідні системи землеробства. При цих системах половину і біль-
ше придатних земель використовували під посіви. Серед сільськогосподарських куль-
тур найбільш поширеними були зернові, зовсім не вирощували в них або дуже мало 
високопродуктивних кормових і технічних культур. 

Для поновлення родючості та окультуреності ґрунту здійснювали такі заходи, як 
обробіток парів, травосіяння, внесення гною. Використання мінеральних добрив і ма-
шин було незначним. Майже не здійснювалися меліоративні заходи. 

Серед екстенсивних систем землеробства виділяють парову і багатопільно-трав’яну. 
Парова система. Внаслідок збільшення кількості населення та необхідності розши-

рення посівних площ період перелогу поступово скорочувався до одного року. Однорі-
чний переліг почали називати паром, а систему землеробства, при якій родючість ґрун-
ту поновлювалася в паровому полі, – паровою. При цій системі зернові культури виро-
щували протягом кількох років на одному полі, а потім залишали його на один рік під 
пар (пар, озимі, ярі). 

Парова, або, як її називають ще, паро-зернова чи трипільна, система була дещо ефе-
ктивнішою порівняно з примітивними системами землеробства, тому що вона давала 
можливість значно збільшити питому масу посівних площ (до 2/3 землі, яку обробляли). 

Ця система існувала довго у селянських господарствах Росії, характеризуючи її за-
гальну економічну відсталість. 

Родючість ґрунту при паровій системі землеробства, як уже зазначалося, поновлю-
валася в паровому полі, яке обробляли. Певне значення мало і внесення гною. Проте 
паровий обробіток ґрунту був недосконалий, а гною внаслідок слабкого розвитку тва-
ринництва не вистачало. Урожайність культур при паровій системі була низькою. 

Одним з основних завдань пару було очищення ґрунту від бур’янів. Оскільки при 
паровій системі землеробства пар використовували як пасовище (толока), а оранку про-
водили влітку, то ґрунт не тільки не очищався від бур’янів, а навпаки – зростала небез-
пека їх поширення. Внаслідок цього парова система не сприяла розвиткові землеробст-
ва – урожайність не перевищувала 7-8 ц/га і повністю визначалася погодними умовами. 

При паровій системі землеробства не було умов і для розвитку тваринництва. Кор-
мові культури не вирощували, а пар як пасовище був малоцінним. Крім того, внаслідок 
низьких врожаїв зернових доводилося збільшувати їх посівні площі, в зв’язку з чим 
було розорано багато кормових природних угідь, що ще більше погіршило умови роз-
витку тваринництва. При паровій системі не було умов і для вирощування технічних 
культур, оскільки висівали тільки зернові 

Багатопільно-трав’яна система. Характерною особливістю такої системи є обме-
жені площі зернових та інших культур, велика питома маса в сівозміні багаторічних 
трав (понад 50%). Багатопільно-трав’яна система була поширена в приморських і гірсь-
ких районах, де сприятливі умови для вирощування трав. 

РОЗДІЛ 3. Основні принципи ведення землеробства 
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При перехідних системах використовують всі орнопридатні землі, у сівозмінах пе-
реважають зернові з багаторічними травами або просапними культурами і чистим па-
ром. Серед перехідних розрізняють дві системи: поліпшену зернову і травопільну. 

Поліпшена зернова система. В Україні парові зернові сівозміни почали вдоскона-
лювати ще на початку ХХ ст., впроваджуючи поля просапних (цукрові буряки, карто-
пля, кукурудза, соняшник тощо). Це були вже паропросапні сівозміни (1 – пар, 2 – ози-
мі, 3 – просапні, 4 – ярі). Запровадження їх поліпшило використання земель, оскільки під 
посіви відводили до 75% ріллі (66% у парових сівозмінах). Продуктивність сівозмін підви-
щилась також внаслідок запровадження просапних культур. Однак і при такій системі бага-
то угідь відводили під чисті пари (до 25%) і мало висівали просапних, тобто і після запрова-
дження паропросапних сівозмін інтенсивного використання землі не було. 

Травопільна система землеробства. З тридцятих років ХХ ст. в усіх районах коли-
шнього СРСР почали широко впроваджувати травопільну систему землеробства, роз-
роблену академіком Вільямсом В.Р., який об’єднав поліпшену зернову і багатопільно-
трав’яну сівозміни в одну систему з двома сівозмінами: польовою і лучною. Така сис-
тема мала на той час прогресивне значення, особливо у період організації великих ко-
лективних і державних господарств із значними площами сільськогосподарських угідь. 
Організація сівозмін з посівами багаторічних трав і однорічних рослин на луках у кіль-
ка разів підвищувала продуктивність кормових угідь. Розвиток тваринництва сприяв 
збільшенню виробництва гною і підвищував урожайність сільськогосподарських куль-
тур у сівозмінах. 

Поряд з сівозмінами в травопільній системі землеробства велике значення відводи-
лося обробіткові ґрунту, широко впроваджувалася система зяблевого обробітку, що 
складалася з лущення стерні та оранки. Значно підвищилася якість обробітку завдяки 
появі плугів з передплужниками і поглибленню орного шару, особливо на дерново-
підзолистих ґрунтах. 

Однак травопільна система землеробства мала і недоліки. Її визнавали універсаль-
ною, придатною для всіх районів країни незалежно від природних і економічних умов. 
Ця система передбачала відведення значних площ під сумішки бобових і злакових ба-
гаторічних трав, після яких висівали лише яру пшеницю. Ця особливість травопільної 
системи землеробства виявилася науково необґрунтованою. Необґрунтованою виявила-
ся також обов’язковість вирощування тільки сумішок бобових і злакових багаторічних 
трав, тоді як Прянишников Д.М. довів, що чисті посіви бобових не тільки поліпшують 
структуру ґрунту, а й збагачують його на азот. 

Деякі помилкові положення травопільної системи землеробства були наслідком 
переоцінки структури ґрунту й ролі багаторічних трав у підвищенні його родючості. 
Ігнорували дуже важливі агрономічні заходи, зокрема, применшувалася роль викорис-
тання мінеральних добрив. Висунуто було необґрунтоване твердження про неефектив-
ність застосування їх на неструктурних ґрунтах. Не вивчалася в той час і роль гною як 
джерела органічних речовин для ґрунту, а аеробний спосіб зберігання його, запропоно-
ваний Вільямсом В.Р., призводив до величезних втрат органічних речовин і азоту. 

З гострою критикою травопільної системи землеробства виступали Прянишников 
Д.М., Тулайков М.М. та інші видатні вчені. Прянишников Д.М. підкреслював, що уні-
версальної системи землеробства для всіх районів не може бути, що при її розробці 
необхідно виходити з конкретних місцевих природних і економічних умов. Більш перс-
пективною Прянишников Д.М. вважав плодозмінну систему землеробства з сівозміна-
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ми, насиченими високоврожайними просапними і бобовими культурами. Для одержан-
ня високих врожаїв і підвищення родючості ґрунту Прянишников Д.М. рекомендував збі-
льшувати виробництво і застосування органічних і мінеральних добрив, вирощувати бобові 
культури. Тому травопільна система не знайшла широкого поширення в нашій країні. 

Інтенсивні системи землеробства та їх основні ланки. Інтенсивні системи земле-
робства передбачають високопродуктивне використання придатних земель для виро-
щування найбільш цінних і високоврожайних культур, сортів і гібридів, широке запро-
вадження ефективних заходів відтворення родючості ґрунту з урахуванням найновіших 
досягнень сільськогосподарської науки і передового досвіду. При інтенсивній системі 
землеробства родючість ґрунту поліпшується внаслідок застосування добрив, удоско-
налення технологій, структури посівних площ тощо. 

Сучасні інтенсивні системи землеробства – дуже складний комплекс, який складається з 
різних ланок. Загальним завданням їх є створення оптимальних умов для одержання висо-
ких і стійких врожаїв при мінімальній собівартості і покращенні родючості ґрунту.  

Перша ланка – це раціональна організація території, що включає ґрунтово-ерозійне, 
агрохімічне та фітосанітарне обстеження території зі складанням відповідних карт і 
картограм, виділення технологічних груп земель за їх якістю, нарізання сівозмін. 

Визначають спеціалізацію господарства, підбирають найбільш врожайні в даних 
умовах та високоліквідні культури, складають схеми їх чергування в сівозмінах. При 
доборі культур враховують також попит ринку, наявність технічних засобів для їх ви-
рощування. 

Друга ланка – система обробітку ґрунту – повинна бути диференційованою по сіво-
змінах і культурах і поєднувати глибокий, звичайний, мілкий, поверхневий і нульовий 
обробітки з використанням як поличкових, так і безполичкових знарядь. 

Третя ланка – система удобрення. Вона повинна розраховуватись на запрограмова-
ну врожайність і забезпечувати бездефіцитний баланс гумусу та інших елементів жив-
лення в ґрунті. При складанні системи удобрення дуже важлива збалансованість доз і 
норм туків, а також окупність добрив урожаєм, особливо при їх нестачі. Так, в умовах 
Степу прибавка врожаю від внесення добрив складає: озимої пшениці по зайнятому 
пару та непарових попередниках – 27-53%, ячменю – 39%, однорічних трав – 12-18%, 
просапних – 10-15%, а озимої пшениці по чистому пару – лише 6,5%. 

В екологічно збалансованому землеробстві пріоритетного значення набувають орга-
нічні добрива – гній, солома, компост та інші. 

Четверта ланка – система захисту рослин від бур’янів, шкідників, хвороб. Вона по-
єднує профілактичні та винищувальні заходи. При складанні системи захисту рослин 
потрібно керуватись двома основними принципами – їх екологічна та економічна об-
ґрунтованість. 

П’ята ланка – система насінництва – передбачає використання для сівби та садіння 
найбільш продуктивних сортів і гібридів культурних рослин, які в найбільшій мірі від-
повідають конкретним ґрунтово-кліматичним умовам.  

Шоста ланка – система машин і знарядь. Сільськогосподарська техніка повинна 
бути високовиробною, забезпечувати якісне виконання усіх технологічних операцій, 
надійною та зручною в експлуатації. 

Сьома ланка – меліоративні заходи, такі як захист ґрунту від деградації, покращен-
ня стану зрошуваних (осушуваних) земель, культуртехнічні роботи на ріллі (ґрунтовий 
дренаж, вилучення каміння, викорчовування чагарників тощо). 

РОЗДІЛ 3. Основні принципи ведення землеробства 



100 ОСНОВИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ 

Восьма ланка – еколого-економічне обґрунтування систем землеробства. Вона пе-
редбачає визначення таких показників, як попередження втрати ґрунту й гумусу, виро-
бництво продукції на одиницю площі, коефіцієнт енергетичної ефективності вирощу-
вання культур, собівартість продукції, очікуваний прибуток і рівень рентабельності. 

Основними вимогами до сучасних систем землеробства є: 
− зональність; 
−  адаптованість до конкретних ґрунтово-кліматичних умов; 
− екологічна безпека; 
− енерго- та ресурсозаощадження; 
− охорона ґрунтового покриву; 
− гнучкість. 
 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1. Дайте визначення сучасних систем землеробства. 
2. Що є теоретичною основою землеробства? 
3. Чим є земля в сільському господарстві? 
4. Які завдання стоять перед землеробством як галуззю сільськогосподарського 

виробництва? 
5. Що Ви знаєте про формування землеробства в Україні? 
6. Яких російських вчених XVIII-ХІХ ст., що зробили вагомий внесок у розвиток 

землеробства, Ви знаєте? 
7. Які вчені на теренах колишнього СРСР плідно працювали над розвитком теоре-

тичних і практичних основ землеробства? 
8. Назвіть найвидатніших вчених, які розвивали землеробство як науку в Україні? 
9. Що розуміють під системою землеробства? 
10. Охарактеризуйте заліжну систему землеробства. 
11. Що являли собою вирубно-вогнева та перелогова системи землеробства? 
12. Дайте характеристику екстенсивним системам землеробства. 
13. Що Ви знаєте про перехідні системи землеробства? 
14. Охарактеризуйте інтенсивні системи землеробства. 
15. Перерахуйте основні ланки землеробства та вимоги до них. 
16. Які вимоги ставляться до сучасних систем землеробства? 
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