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призводить до негативних наслідків: зниження продуктивності, та 
погіршення якості ґрунтів. Ефективність родючості ґрунтів, яка 
накопичувалась в 70-80-ті роки, вже втрачена, а врожай останніх 
років - це результат вичерпування винятково природної 
родючості. Відбувається природне або антропогене спрощення 
агроландшафтів, погіршення стану, складу, корисних властивостей 
і функцій грунтів. Зокрема, значного поширення набули площі 
еродованих земель. Недобір врожаю на слабозмитих фунтах 
складає до 15%, середньозмитих до 35%, на сильнозмитих до 60%[2]

До 1991 року інтенсивність деградаційних процесів значною 
мірою послаблювався за рахунок збільшенні обсягів застосування 
органічних і мінеральних добрив, проведення гіпсування та інших 
заходів з підвищення родючості ґрунтів. За останнє десятиріччя 
воно значно зменшилося, а гіпсування практично припинено.

В зв'язку з цим, в землеробстві склався гостродефіцитний 
баланс гумусу і елементів мінерального живлення рослин.

Останніми роками дефіцит поживних елементів зріс удвічі та 
досяг понад 135 кг на гектар посівної площі, а інтенсивність балансу 
зменшилася у 2 рази.

Скорочення поголів’я тваринництва призвело до зменшення 
площ посівів кормових культур, у тому числі однорічних та 
багаторічних трав. Проте збільшуються посіви соняшнику, який 
часто вирощується як монокультура. В кінцевому результаті це 
призводить до зменшення гумусу, яке на півдні України складає 
0,03 відсотка [3].

До процесів глобального територіального масштабу слід 
віднести розвиток ерозійних процесів, погіршення водного режиму 
меліоративних земель, агрофізичну деградацію ґрунтів, надмірну 
сільськогосподарську освоєність і розораність території, 
порушення екологічно допустимого співвідношення площ ріллі, 
природних кормових, лісових і водних угідь, що негативно впливає 
на стійкість агроландшафтів.

У цьому стан агроландшафтів півдня України слід 
розглядати як передкризовий, а на певних територіях - кризовий. 
Тому потрібно забезпечити дієвий патронаж на державному рівні 
Щодо проблем їх використання та охорони земель.

Це потребує обґрунтування та прийняття і виконання 
Регіональної програми раціоналізації сільськогосподарського 
Природокористування. Вона повинна базуватися на врахуванні
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визначених та вже існуючих відносин і структури 
природокористування в сільському господарстві, його спеціалізації 
і концентрації, напрямів меліорації, а також врахувати динаміку 
процесів природокористування. Останні можуть змінюватися 
найбільш кардинально в умовах зміни форм власності, економіко - 
правового механізму господарювання в АГІК.

Таким чином, виходячи із окреслених позицій, програм)' 
раціоналізації природокористування повинні складати:

1. Обґрунтовані пропозиції щодо зменшення загального 
господарського навантаження на довкілля та його забруднення.

2. Альтернативні варіанти вдосконалення спеціалізації 
сільського господарства з врахуванням якості природного 
середовища та особливостей розвитку природно-екологічних 
процесів і їх направленості, а також ринкових факторів попиту на 
сільськогосподарську продукцію.

3. Застосування насамперед "м’яких" видів меліорації, 
комплексний їх розвиток поряд з високовартісним зрошенням.

4. Врахування соціально-економічних процесів реформування 
агропромислового сектору економіки, насамперед нових відносин 
власності, форм господарювання, засад взаємодії між сферами АПК 
у їх впливі на зміст та тенденції природокористування.

5. Обґрунтування можливостей забезпечення раціонального 
природокористування в існуючому інформаційному та 
організаційно-правовому полі.

6. Оцінка ефективності та матеріально-економічної бази 
проведення вказаних засобів.

Запропоновані програмні заходи, таким чином, охоплюють 
галузеві, територіальні та організаційно-економічні аспекти 
раціоналізації організації території у процесі агропромислового 
природокористування. Конкретне їх втілення вбачається у 
забезпеченні насамперед зменшення загального господарського 
навантаження на довкілля [1].
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