
Як «страждає» українське сільське господарство в результаті зміни клімату? 

 

Зміна клімату означає, що екстремальні погодні умови стають все більш поширеним 

явищем. 

 

 

 

В деяких регіонах збільшення кількості опадів призводить до повеней, в інших же 

регіонах тривалі періоди посухи з надзвичайно високими температурами призводять 

до низьких врожаїв в сільському господарстві. 

Також і на Європу дуже впливають ці зміни. В той час як в альпійських регіонах 

Австрії, Швейцарії та Східної Франції випадає 150 мм опадів на день, що призводить 

до повеней і обвалів, регіони з континентальним кліматом страждають від дуже сухих 

і спекотних періодів. 

Ці регіони з континентальним кліматом простягаються від східних регіонів Австрії 

через Словаччину та Угорщину по всій Україні. 

Так, наприклад, показник середньої кількості опадів в Центральній Україні (Черкаси, 

Вінниця, Хмельницький) у 2000 - 2010 рр. становить близько 665 мм на рік і 475 мм 

в період з квітня по жовтень. 

У 2014 році кількість опадів становила 465 мм на рік, а в період з квітня по жовтень 

лише 275 мм. 

Малюнок 1: Зміна клімату в Центральній Україні 
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Вражає, що протягом останніх двох років (2014 і 2015), особливо в  липні і серпні 

(2015) було дуже мало опадів і дуже високі температури. 

Сільське господарство не може безпосередньо впливати на ці зміни клімату, ми 

можемо лише за допомогою нашого управління і обробітку ґрунту регулювати їх і 

реагувати на них. 

 Що означає регулювати і реагувати?  

Ми повинні підібрати таку технологію обробітку ґрунту, яка б забезпечувала на 

стільки довге збереження опадів, на скільки це можливо, і дозволяла оптимально 

використовувати ґрунтову вологу. 

Для цієї мети необхідно досягти оптимальної структури ґрунту без ущільнень та 

здоровим життєвим простором. 

Грунт повинен «працювати» як губка. Адже хороша структура ґрунту дозволяє 

вбирати опади та зберігати їх. 

При наявності ущільнень коріння рослин не в змозі прорости в глибші шари ґрунту. 

Через наявні ущільнення капілярність порушується і це робить неможливим підняття 

вологи з нижчих шарів ґрунту до коренів рослин. 

У разі порушення процесу вологообміну не можливо досягти оптимальних врожаїв. 

 Регулювання технології обробітку ґрунту 

Чотири важливих завдання повинні відповідати сучасній технології обробітку ґрунту: 

 Знищення наявних ущільнення  

 Мінімізація появи нових ущільнень 

 Збереження ґрунтової вологи 

 Побудова хорошої структури ґрунту і здорового життєвого середовища у ґрунті 

 

 Існуючі ущільнення 

Від 60 до 80% орних земель в Україні мають ущільнення, які з'явилися в останні 40-

60 років. 

Ці ущільнення, як правило, знаходяться на глибині від 25 до 35 см і призводять до 

серйозних втрат врожаю. 

Малюнок 2: Горизонт ущільнення 
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За екстремальних кліматичних коливань слід очікувати, що в майбутньому більше 

посушливих періодів припадатиме особливо на літні місяці. 

Відсутність вологообміну призводить до катастрофічних втрат врожаю, особливо для 

кукурудзи, соняшнику, сої і цукрового буряку, а також для кормових культур.  

Тому існуючі ущільнення ґрунту повинні бути знищені. 

Для того, щоб знищити ущільнення, необхідно використовувати агрегат, який 

здатний працювати на 5 см нижче горизонту ущільнення. 

Малюнок 3: Знищення ущільнень 

 

 

 Економічний збиток при наявності ущільнень 

В залежності від інтенсивності ущільнень і посушливих періодів зменшення 

врожайності коливається в межах від 15 до 35%. 

Розглянемо орну площу на 1000 га при втраті врожайності 15%. 

 

 

 

 Мінімізація нових ущільнень 

Оскільки протягом року необхідно здійснити ряд робочих операцій (обробіток ґрунту, 

посів, захист рослин, внесення добрив, збір врожаю), на поверхні ґрунту з’являються 

нові ущільнення. 

При використанні подвійних коліс (спарок) або гусениці поява нових ущільнень  

зводиться до мінімуму. 



Комбіновані агрегати, які можуть виконувати декілька завдань в ході однієї операції, 

також сприяють мінімізації нових ущільнень. 

Малюнок 4: Гусеничний трактор з площею контакту 5,6 м²  і комбінація 

дискової борони з глибокорозпушувачем 

 

 

Велика площа контакту від 5,6 м і оптимальний розподіл ваги на передню і задню осі 

трактора мінімізують тиск на ґрунт і пробуксовку, що також забезпечує економію 

палива. 

 

 Збереження ґрунтової вологи 

Особливо в посушливих регіонах необхідно пам’ятати про декілька принципів:  

 Обробляти ґрунт - настільки потрібно, але по можливості якомога мілкіше! 

 При кожному обробітку ґрунту втрачається волога! 

 Кожні 5 см робочої глибини «споживають» від 10 до 15 мм вологи в грунті! 

 У порівнянні зі змішаним обробітком ґрунту оранка споживає вдвічі більше 

вологи! 

 Розпушена поверхня ґрунту висихає! 

Таким чином, при кожному обробітку ґрунту повинні бути використані комбіновані 

агрегати, які можуть одночасно виконувати кілька робочих операцій. 

Лущення стерні повинно бути зроблено негайно після збору урожаю і якомога 

мілкіше (5-8 см) для того, щоб перервати капілярність на поверхні ґрунту і не 

втрачати дорогоцінну вологу. 

Кожен агрегат з обробітку ґрунту повинен бути оснащений прикочуючими котками, 

для того, щоб поверхня ґрунту не була занадто розпушеною. 



Передпосівний обробіток ґрунту повинен здійснюватися максимум на глибину 

заробки насіння. 

При оранці виявлено наступне. Сухий верхній шар ґрунту переміщається в глибший 

шар ґрунту, а волога земля - на поверхню ґрунту, де вона також висихає.  

Тому внаслідок оранки втрачається так багато вологи. 

 

 Створення хорошої структури ґрунту і здорового життєвого простору 

для живих організмів ґрунту 

Здорова структура ґрунту може бути побудована і утримана лише тоді, коли ґрунт в 

змозі розвивати хороший життєвий простір. 

Малюнок 5: "Захоронення" пожнивних залишків 

  

Завдання ґрунтових організмів – переробляти добрива і поживні речовини, щоб вони 

могли бути поглинені корінням рослин. Це дозволяє рослинам розвиватися, адже 

вони потребують повітря, вологу і їжу (органічні речовини). 

Метою має бути створення оптимальних умов для здорового способу життя організмів 

ґрунту, по можливості рівномірно по всій області кореня. 

При цьому є важливим відсутність ущільнень ґрунту і наявність достатньої кількості 

ґрунтової вологи і пожнивних залишків. 

Пожнивні рештки повинні бути регулярно та добре подрібнені і змішані на невеликій 

глибині, для того, щоб достатня кількість органічних речовин потрапляла в більш 

глибокі шари ґрунту як продукти харчування для ґрунтових організмів. 

Оптимальним є змішування пожнивних залишків восени (наприклад, змішування 

пожнивних залишків кукурудзи), коли наступна культура буде посіяна лише навесні. 

 

Наприкінці я знову хотів би зазначити, що ми не в змозі запобігти змінам клімату.  

Якщо ми хочемо вирішити цю проблему, ми повинні бути готовими до того, щоб 

вчасно вжити необхідні заходи. 

Кожен з нас має мету: незважаючи на ці зміни досягти високих і якісних врожаїв. 



Пам’ятаймо, що вдало підібрана технологія обробітку ґрунту є лише одним з багатьох 

кроків, які ми повинні послідовно зробити. 

Сільське господарство (і особливо агрономія) кожного дня стикаються з проблемою 

прийняття правильних рішень в мінливих ситуаціях. 

 


