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ЕНЕРГІЯ В АГРОЕКОСИСТЕМАХ 
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Сам.: Енергоємність технологій вирощування  основних сільськогосподарських 

культур. 

 

6.1. Джерела енергії для функціонування агроекосистеми 

Агроекосистеми функціонують за рахунок природної (поновлюваної) і 

антропогенної (непоновлюваної) енергії. 

Поновлювана енергія включає енергію сонця, вітру, води. Основним 

джерелом енергії для багатьох процесів у агро екосистемі є сонячна радіація.  

Культурні рослини, як продуценти, є основними споживачами і 

акумуляторами сонячної енергії. Середнє багаторічне надходження сумарної 

радіації за рік на території України збільшуються від 410 МДж/м
2
 на півночі до 

505 МДж/м
2
 на півдні. Причому у процесі фотосинтезу використовується не 

весь спектр сонячної радіації, а тільки його частина, що знаходиться в інтервалі 

довжин хвиль 0,38< <0,71 мкм і називається ФАР. Значення сумарних ФАР за 

місцями подаються у агрокліматичних довідниках. 

Відсоток сумарної ФАР, що використовують рослини для синтезу 

органічних речовин, називають коефіцієнтом корисної дії фотосинтезу.  

У звичайних посівах цей показник становить лише 0,5 – 1 %,  

а у рекордних 3,0–5,0 %.  

Різні рослини по різному накопичують енергію в сухій речовини. Вчені 

встановили вміст загальної енергії в 1 кг сухої речовини основних 

сільськогосподарських культур. Знаючи врожайність культури, розраховують 

вихід сухої речовини з одиниці площі, а потім отримують кількість енергії, 

акумульовану врожаєм.  

Витрати непоновлюваної енергії бувають: 

прямі – електрична, теплова енергія, енергія палива, що витрачається в 

технологічному процесі; 

опосередковані – витрати енергії на виробництво техніки, добрив, 
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пестициди, енергія насіння та ін.; 

жива праця – енерговитрати механізаторів та інших робітників, 

залучених до процесу виробництва сільськогосподарської продукції. 

Усі ці витрати відповідним чином враховуються при оцінці технологій та 

ефективності використання додаткової енергії і різних галузях і ланках 

сільгоспривобництва.  

Деякі автори за енергетичними вкладами агроекосистеми поділяють на  

доіндустріальні – з додатковою енергією у вигляді м’язових зусиль 

людини (які навіть сьогодні займають значні площі орних земель у країнах Азії, 

Африки та Північної Америки), при цьому в агроекосистеми додатково 

надходить близько 2х10
9
 Дж/га енергії, 

та інтенсивні механізовані агроекосистеми розвинених країн – за яких 

надходить до 2х10
11

 Дж/га. 

Проте доцільною є межа внесення додаткової енергії не більше 

15х10
9
 Дж/га. 

 

6.2. Запас енергії в ґрунті. Енергетичний баланс грунтотворення 

На сьогодні ґрунтознавство ще не має потрібного запасу фактичного 

матеріалу для проведення повного енергетичного аналізу ґрунту (або іншої 

екосистеми) як термодинамічної системи. Вирішення проблеми визначення 

запасу енергії в ґрунті на сьогодні також перебуває в зародковому стані.  

Дослідники здебільше визначають запас енергії в грунті за запасом у 

ньому сухої органічної речовини. Однак встановлено, що органічна речовина 

ґрунту (гумус) містить лише 0,1 – 1 % повної енергії ґрунту. Основна частина 

енергії зосереджена в кристалічних гратках мінералів.  

Для енергетичних розрахунків вчені використовують показник, що 

характеризує середній вміст енергії в одиниці маси гумусу. Він коливається у 

межах 20,9 – 23 МДж/кг. Дослідники визначили середньо виважені запаси 

гумусу та його внутрішньої енергії в орному шарі та в межах усього гумусового 

профілю ґрунтів адміністративних областей і природних зон України загалом. 

Ці данні наведені у таблиці. 

Максимальні запаси гумусу та внутрішньої енергії в ґрунтах Лісостепу, 

менше в ґрунтах степової  зони, а ґрунтах Полісся – найменша кількість гумусу 

і акумульованої енергії. 
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Середньо виважені запаси гумусу та його внутрішньої енергії в різних 

зонах України 

Зона Орний шар (0-30 см) Гумусовий профіль 

к-сть гумусу, 

т/га 
енергії, МДж/га 

к-сть гумусу, 

т/га 

енергії, 

МДж/га 

Полісся 101 2,33∙10
6
 150 3,46 ∙10

6
 

Лісостеп 141 3,25∙10
6
 315 7,26∙10

6
 

Степ 129 2,97∙10
6
 285 6,57∙10

6
 

 

Не слід забувати про енергію, що міститься в живій речовині ґрунту, у 

тому числі в коріннях, вермібіоті (в біомасі безхребетних тварин у 100-200 разів 

менше енергії, ніж в гумусі чорноземів), мікробній масі (у 40-120 разів менше). 

Не зважаючи на відносно невелику питому масу цього компонента ґрунту, слід 

враховувати його принципово інший якісний рівень. 

Встановлено також показники енергії кристалічних граток деяких 

ґрунтових мінералів та окремих оксидів, які можна використовувати для 

розрахунків внутрішньої енергії мінерального комплексу ґрунту. За даними 

В.Р. Волобуєва, енергія кристалічних граток різних ґрунтів коливається від 16 

до 21 МДж на 100 г ґрунту. 

В.Р. Волобуєв також запропонував рівняння для визначення 

енергетичного балансу ґрунтоутворення. Е=Е1+Е2+в1+в2+і1+і2+к+с 

де Е – кількість енергії, що бере у ґрунтоутворенні; 

Е1 – енергія, яка витрачається при фізичному руйнуванні ґрунтотворних порід; 

Е2 – енергія хімічного розкладання мінеральних ґрунтотворних порід у процесі 

вивітрювання; 

в1 – енергія, що акумулюється в органічній речовині; 

в2 – енергія, яка витрачається в біологічних реакціях перетворення органічних і 

мінеральних речовин; 

і1 – енергія, що витрачається на випаровування з поверхні ґрунту; 

і2 –  -«-  -«- -«- -«- -«- -«- -«- в процесі транспірації; 

к – витрати енергії в процесі механічної міграції солей і дрібнозему в ґрунті; 

с – енергія, яка витрачається на теплообмін у системі ґрунт–атмосфера. 

В.А. Ковда вважає, що сумарні витрати енергії на ґрунтоутворення 
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найменші в тундра і пустелях (8,4 – 21,0 кДж/см
2
∙рік), найбільша – у вологих 

тропіках (250,8 – 292,6 кДж/см
2
∙рік). Для Степу сумарні витрати енергії 

становлять 41,8 – 167,2 кДж/см
2
∙рік. Переважна частина витрат теплової енергії 

припадає на випаровування і транспірацію (95–99,5 %). 

 

6.3.  Енергія в інтенсивному землеробстві 

За даними Міжнародного енергетичного агентства відносні витрати 

енергії для отримання одиниці валового національного продукту у Франції 

дорівнює 1,0, в Японії, Італії, Німеччині 1,1–1,3, США витрачає 2,4, Індія -3,4, 

Бразилія 5,0, Угорщина 6,0, а Польща та Україна – 10,1 відносних одиниць 

енергії. Тобто на створення одиниці добробуту ми витрачаємо у 10 разів більше 

енергії, аніж французи чи японці. За загальною кількістю енергії, ми 

витрачаємо стільки ж, як і німці, а живемо майже як ефіопи. Якщо негайно і 

беззастережно не відмовимося від енерговитратних технологій і виробництв, то 

ніколи не наблизимося до середньої західноєвропейської зарплати. 

Конкурентоспроможність нашої продукції доведеться забезпечувати мізерною 

середньомісячною платою робітникам (і ще меншою вчителям, пенсіонерам, 

науковцям), так і подальшим руйнуванням і забрудненням довкілля [Корсак, 

2004]. Для виправлення ситуації необхідні повна структурна перебудова і 

оновлення всієї нашої промисловості. А це і важко і дуже довго. Ми повинні 

усвідомити, що на це може піти все наше продуктивне життя. Сільське 

господарство, в якому на виробництво 1 «харчового» джоуля витрачається 

понад 10 Дж непоновлюваної енергії – є неперспективним. [Смаглій, 2006]. 

Енергетичне оцінювання агроекосистеми здійснюють звичайно за 

коефіцієнтом енергетичної ефективності, який розраховують як 

співвідношення енергії, акумульованої врожаєм до сукупних витрат 

енергоресурсів на вирощування сільськогосподарських культур 
а

У

Е

Е
Кее , де  Еа 

– витрати антропогенної енергії на вирощування с.–г. культури, Еу – кількість 

енергії, що накопичена врожаєм с.-г.культури (в МДж/га). За отриманим Кее 

характеризують технологію вирощування. Якщо Кее>1 – технологію можна 

вважати енергоощадною. За сучасних умов Кее повинно бути не менше 2.  

Зараз цю методику вдосконалюють, оскільки вона не враховує такі 

важливі складові біоенергетичного процесу, як сонячна енергія та 

енергопотенціал ґрунту на вході та його зміна на виході.  
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Для оцінювання ефективності функціонування агроекосистеми 

розраховують коефіцієнт енерговіддачі (модифікований коефіцієнт 

енергетичної ефективності), який визначають як відношення накопиченої у 

продукції енергії до витрат антропогенної енергії на виробництво продукції та 

відновлення родючості ґрунту: 
аа

У

ЕЕ

Е
ееК , де Е’а – витрати антропогенної 

енергії на відновлення родючості ґрунту та підтримання його енергопотенціалу, 

МДж/га. 

Витрати антропогенної енергії на відновлення запасу гумусу Е’а звичайно 

дорівнюють енергоємності робіт із заготівля і внесення відповідної кількості 

органічних та мінеральних добрив, енерговитрати на відтворення поживного 

режиму та рН ґрунту. В результаті Кее значно нижчий, ніж розрахований за 

традиційною методикою.  

Умовно всі культури можна поділити на «енергетично дорогі» (звичайно 

це однорічні культури – льон, гречка, однорічні трави, картопля, кукурудза, 

соняшник, озима пшениця) та «енергетично дешеві» (конюшина, зернобобові, 

ярий ячмінь).  

Ступінь енергетичної збалансованості агроекосистеми визначають 

співвідношенням посівних площ під цими культурами. 

Шляхи зниження енергоємності та собівартості сільськогосподарської 

продукції:  

– своєчасного і точного дотримання всіх елементів технологічних 

процесів (організаційними заходами можна зекономити до 20 % 

енергоресурсів.) 

– вдосконалення інтенсивних технологій (нові агрегати, препарати, сорти 

тощо),  

– корегування сівозмін у напрямі насичення рослинництва «енергетично 

дешевими» культурами, 

– широке застосування методів селекції та біотехнології для створення 

сортів з великим адаптивним потенціалом. 


