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Аграрний сектор України має важливе значення у формуванні 

продовольчої безпеки країни. З метою повноцінного забезпечення потреб 

населення, сільськогосподарське виробництво повинно розвиватись та 

адаптуватись до новосформованих кліматичних умов. Застосовувати 

методи екологічно відповідального управління, впроваджуючи у 

виробничий процес сучасні адаптованих технології. Це дозволить 

отримувати більш якісну продукцію та зменшить негативний вплив 

навантаження. Ведення кліматично збалансованого землеробства, 

розглядається як комплексний підхід до управління аграрними системами, з 

метою підвищення продуктивності та прибутку сільськогосподарського 

виробництва. 

Вирішення основних кліматичних питань у аграрному секторі, 

зводиться до збереження та підвищення родючості ґрунту, раціонального 

використання водних ресурсів та впровадження елементів біологізації у 

виробничий процес. За оприлюдненими офіційними даними Міжурядової 

групи експертів зі зміни клімату при Всесвітній метеорологічній організації 

відбувається постійне підвищення температурного режиму, що вимагає 

сільськогосподарським товаровиробникам адаптувати технологію 

вирощування до фізіологічних потреб в умовах змін клімату. Вже зараз 

можна помітити зміщення строків висіву та збирання озимих та ярових 

культур. Підвищення температурного режиму сприяє збільшенню 

накопичених солей у верхніх шарах ґрунту, що в свою чергу посилює 

процеси засолення і осолонцювання. 

Надлишкова кількість накопичених солей в ґрунті унеможливлює 

процес водообміну для рослин та порушує структуру ґрунту, за рахунок 

зниження його пористості та погіршення водо поглинальної здатності. 

Комплексний підхід з впровадженням елементів біологізації сприятиме 

вирішенню проблем деградації земель та призупинити засолення ґрунтів. 

Здійснення постійного моніторингу за екологічними системами ґрунтових 

та поверхневих вод, хімічного стану ґрунту та води дає можливість 

контролювати цей процес. Найбільш шкідливими для аграріїв вважають 

солі, які складаються з натрієвих та кальцієвих сполук. Урожайність 

зернових за слабкої солонцюватості ґрунту знижується на 15%, середньої – 

35%, сильної – до 100% [1]. 



За даними Держгеокадастру, загальна кількість засолених земель в 

Україні складає 1,92 млн га. З них 1,71 млн. га відведено під сільське 

господарство. 1,3 млн. га – слабозасолені ґрунти, 224,3 тис. га – 

середньозасолені, 116,3 тис. га – сильно засолені, 32,8 тис. га –  

солончаки [2]. 

Основне джерело поверхневих та ґрунтових вод в півдня України - це 

притоки рік Дніпро та Інгулець. Вода ріки Дніпро відносяться до 

гідрокарбонатно-сульфатного класу, з мінералізацією 705-800 мг/ дм³, за 

вмістом переважає катіонний склад, більшість вмісту кальцію. Вода в річці 

Інгулець має більш високу мінералізацію 1500-2500 мг/ дм³. Склад води 

переважно хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатний натрієво-кальцієвий. У 

річках Приазов'я переважають сульфатно-хлоридні води змішаного 

катіонного складу з високою мінералізацією, яка може досягати 3000-4000 

мг/ дм³. Мінералізація цих вод значно перевищує ГДК за вмістом солей та 

являються непридатними для використання у поливі. Одна з найголовніших 

сучасних проблем агрокомплексу – це низький рівень якості поливної води 

та водо забезпечення [3].  

Ще один елемент, який має вплив на агроекологічний стан земель 

використання синтетичних та хімічних речовин у боротьбі з хворобами та 

шкідниками. Численні джерела забруднення були створені з використанням 

традиційних методів ведення сільського господарства, заснованих на 

використанні пестицидів та гербіцидів, що призвело до знищення корисних 

природних ресурсів. Основуючись на цьому біологічне землеробство, 

можна розглядати як один з варіантів боротьби з хімічними речовинами, 

шкідниками та хворобами, як альтернативу інтенсивному виробництву. 

Головна мета біологізації виробництва полягає у поєднанні агротехнічних 

та імунологічних методів захисту рослин. 

Для зменшення хімічного навантаження застосовують органічне 

землеробство. Це спосіб заснований на поєднанні сільськогосподарських та 

імунних методів захисту рослин у боротьби зі шкідниками та хворобами. 

Біотехнології є невід’ємною частиною системи органічного землеробства 

[4]. 

Особливе значення має біологічне інтенсивне землеробство, яке 

застосовуючи гнучкі ресурсозберігаючі технології, забезпечує мінімальне 

навантаження на навколишнє природне середовище та в результаті 

отримання екологічно чистої продукції. Така продукція характеризується 

екологічністю та низькими інвестиціями у її виробництво. Біологічний 

метод заснований на використанні мікроорганізмів або продуктів їх 

метаболізму для зменшення негативного впливу шкідників та хвороб, що 

вражають сільськогосподарські культури, та зменшення негативного 

впливу мінеральних добрив. 

З метою мінімізації втрат для покращення загального стану природних 

ресурсів, сільгоспвиробникам пропонується впроваджувати кліматично-

орієнтовне землеробство. Використовуючи нові види культурних рослин, 



які при вирощуванні менш вимогливі до водо забезпечення, більш сонце 

витривалі та адаптовані до новостворених природних умов.  

За останній час, все більше аграріїв півдня України звертають увагу на 

вирощування проса, як перспективну та прибуткову культуру. Вони беруть 

до уваги, погодні та новостворені кліматичні фактори, що сприяють 

вирощуванню посухостійких сільськогосподарських культур. Просо має 

велике значення в народному харчуванні. Із зерна цієї культури, крім крупи, 

виготовляють борошно, котре вживають у чистому вигляді або додають до 

пшеничного чи житнього борошна для підвищення його харчових якостей. 

Просо - досить поживна й у той же час дешева кормова культура. На 

корм тваринам використовуються, як відходи круп'яного виробництва так і 

просяне сіно й солома. Крім того, просо можна використовувати як зелений 

корм (весняна сівба - у середині літа, а літні - пізньої осені). Враховуючи 

короткий період вегетації, його можна використовувати як страхову 

культуру для пересівання загиблих озимих або ранніх ярих культур, а також 

у післяукісних і післяжнивних посівах. Просо – цінний попередник для 

багатьох сільськогосподарських культур і передусім для зернових 

колосових [4]. 

Просо характеризується високою продуктивністю. В роки з різко 

вираженою посухою забезпечує вищі врожаї, ніж інші зернові культури, а 

при загибелі озимої пшениці є страховою культурою. Воно може успішно 

вирощуватися як післяукісна і післяжнивна культура.  

За рахунок біологічної особливості розвитку рослини проса 

витримують короткочасні заморозки до мінус 2-3ºС, що дозволяє проводити 

сівбу в більш ранні строки. Високі температури (38-40ºС) просо впродовж 

двох діб переносить без пошкодження надземної маси, а температура 22-

23ºС є найбільш сприятливою для цвітіння рослин. Просо менше інших 

культур страждає від запалів і суховіїв, під час посухи тимчасово затримує 

ріст і розвиток [4].  

Просо може рости на різноманітних ґрунтах. Культура стійка до 

засолення, що також вирізняє її серед інших зернових, які пригнічуються в 

умовах навіть слабкого засолення ґрунту. Слабким місцем у біології проса є 

його висока чутливість до засміченості поля бур’янами, що пояснюється 

повільним його розвитком, особливо у перший період життя. Однак, сучасна 

і правильно виконана біологічна агротехніка забезпечує необхідну чистоту 

посівів і отримання високого врожаю зерна. З періоду виходу в трубку просо 

швидко росте і розвивається, що дозволяє йому боротись з бур’янами не 

гірше інших ярових хлібів [5]. 

Програма кліматично-орієнтовного землеробства полягає в 

комплексному підході щодо вирішення проблем викликаних природними 

змінами клімату. Основні заходи, які рекомендується впроваджувати 

аграріям України:  



1. Проводити постійний моніторинг стану родючості ґрунту та якості 

води, за негативних результатів застосовувати агромеліоративний комплекс 

технологій, щодо покращення стану території;  

2. Впроваджувати елементи біологізації у технологічний процес, 

використовуючи біопрепарати та біодобрива, які мають органічне 

походження та не шкодять фіто-санітарному стану посівів, зменшуючи 

хімічне навантаження на ґрунт та продукцію рослинництва. 

3. Вирощувати сільськогосподарські культури, які адаптовані до 

повітряної й ґрунтової посухи, потребують малу кількість водозабезпечення 

та ефективно поєднуються у сівозміні, такі як просо, сорго та інш.  

Кліматично орієнтовне землеробство в Україні це новий погляд на 

ведення сільського господарства, що сприяє розвитку агрокомплексу в 

Україні та запобігає зміні клімату, а також його наслідків. 
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