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Перехід сільського господарства на ринкові методи 

господарювання призвів до необхідності впровадження у виробництво 

комплексу заходів, спрямованих на зменшення собівартості 

виробництва. Практично це виявляється в тому, що у господарствах 

будь-яких форм власності центральне місце займає пошук 

невикористаних резервів, зменшення виробничих витрат та збільшення 

обсягів виробництва продукції. Особливого значення даний процес 

набув саме за теперішніх умов, що характеризуються спадом 

виробництва і підвищення затрат праці (особливо ручної), коштів на 

одиницю виробленої продукції. 

Сільське господарство є важливою галуззю економіки України, 

що має повноцінно задовольняти потреби населення у продуктах 

харчування, слугувати фундаментом забезпечення її продовольчої  

незалежності. В основі виробництва високоякісної 

сільськогосподарської продукції лежить інтенсифікація аграрного 

виробництва, яка неможлива без вирішення проблеми забезпечення 

сільського господарства засобами захисту рослин від хвороб, 

шкідників й бур’янів.  

Зарубіжна та вітчизняна практика доводять, що у разі 

непроведення захисних заходів втрати врожаю можуть сягати 30 % від 

валового збору рослинництва, при цьому погіршується і якість 

продукції. Такі культури, як картопля, цукрові буряки й овочі 

практично неможливо виростити без проведення захисних заходів. 

Перехід до ринкових умов господарювання зумовив зміну принципів 

забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідними 

хімічними препаратами. Централізовані та планові поставки 

пестицидів поступилися місцем самостійним закупівлям 

сільськогосподарськими товаровиробниками потрібних ресурсів для 

ведення сільськогосподарського виробництва.  Тому аналіз розвитку 

ринку засобів захисту рослин для сільського господарства та виявлення 

його особливостей набули  актуальності.  На часі постає необхідність 

проведення дослідження механізму дії даного ринку з поглибленим 

вивченням його економічних, екологічних та соціальних аспектів. 

Розглядаючи технологічний процес видно, що на зменшення 

собівартості продукції дуже сильно впливає захист 



сільськогосподарських культур від бур’янів і шкідників. При слабкому 

захисті, або його повній відсутності собівартість продукції росте через 

недобір врожаю, а при занадто частому застосуванні захисту приріст 

врожайності не зможе компенсувати витрати на його проведення. 

Найпоширенішим способом захисту сільськогосподарських 

культур на практиці є обприскування із використанням штангових 

обприскувачів. Конкуренція на ринку засобів хімічного захисту 

створила сприятливе середовище для появи нових видів хімічних 

препаратів, які з одного боку стають все більш дієвішими, 

ефективнішими і вимагають меншої кількості внесення, проте з 

другого – відповідно дорожчими і такими, що вимагають точного 

дозування. В результаті, на ринку поряд з існуючими марками 

обприскувачів (які починають морально старіти) весь час з’являються 

нові, такі, що можуть забезпечити вимоги до внесення нових хімічних 

препаратів. Їхній розвиток іде не тільки в напрямку підвищення 

точності внесення, але й в напрямку зменшення необхідної кількості 

проходів по полі (тобто збільшення ширини захоплення), зменшення 

питомого тиску на ґрунт (застосування широкопрофільних шин 

низького тиску, винесення ємкості з робочою рідиною на окрему 

платформу, перехід на самохідну платформу тощо. 

Задовольняти зростаючу потребу в продуктах харчування, за 

умов зменшення кількості працюючих в аграрному секторі, здатні 

тільки інтенсивні технології виробництва сільськогосподарської 

продукції. 

Отже, вибираючи технічні засоби для хімічного захисту, потрібно 

зупинитися на техніці з елементами систем автоматичного контролю за 

технологічним процесом, а ще — звернути увагу на її надійність у 

роботі. Бо все це дасть змогу якісно і вчасно обробити посіви 

сільськогосподарських культур. 
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