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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

В БАСЕЙНІ РІЧКИ МОЛОЧНОЇ 

Річка Молочна – найбільша річка північно-західного Приазов’я півдня 

України та впадає в Молочний лиман. Довжина її складає 197 км, а площа 

басейну 3450 км
2
. На півночі і заході басейн річки межує з басейном Дніпра, на 

сході – басейнами річок Корсак, Лозуватка, Обитічна, що впадають в Азовське 

море. Водозбірна площа річки розташовується в основному на територіях  

Мелітопольського, Токмацького та Чернігівського адміністративних районів 

Запорізької області (Рис. 1.).  

 

Рис. 1. Картосхема бассейну р. Молочна [1, с.83]. 

 

Басейн річки Молочної розташований в природно-кліматичній зоні, що 

сприяє розвитку сільського господарства. Землі родючі, представлені головним 

чином темно-каштановими та чорноземними ґрунтами. Застосування  

необхідної агротехніки дозволяє збирати досить високі врожаї вирощуваних 
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сільськогосподарських культур. В структурі земель для всіх адміністративних 

районів характерне домінування земель сільськогосподарського призначення.  

Загальна площа Чернігівського району - 120 тис. га. Сільгоспугіддя 

становлять 108,9 тис. га, із яких рілля – 92,8 тис. га, сільгосппідприємства всіх 

форм власності обробляють 72.8 % ріллі, решта – в користуванні особистих 

селянських господарств і населення, а, так звані, "вільні селяни" обробляють 

майже 11 тисяч гектар ріллі. Сільськогосподарською діяльністю в районі 

займаються 19 агротовариств, кооперативів і приватних підприємств та 124 

фермерських господарств, з яких - 87 – це дрібні, площею менше 100 га. 55 

суб’єктів господарювання, включаючи і приватних підприємців, мають в 

обробітку більше 100 га землі – це становить близько 53 тис. га . В обробітку 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств в 2014 році 

знаходилось 66,7 тис. га ріллі [2]. 

Площа Токмацького району складає 144 тис. 247 га., сільгоспугідь – 134 

тис.00 га. із них ріллі – 108,1 га. Площа зрошувальних земель становить 7,26 

тис. га. З них у 2012 році зрошувалося 1,7 тис. га. В районі в 2012 році посіяно: 

ярої пшениці – 1181 га; ячменю –посіяно 7710 га; гороху –посіяно – 1448 га. За 

станом на 07.07.2012 року зібрано ранніх зернових та зернобобових культур на 

площі 9857 га, що складає 39,6 %. Середня урожайність зернових та 

зернобобових культур складає 11,1 ц/га [1, с.33]. 

Площа землекористування Мелітопольського району складає 160 тис. га., 

в тому числі сільськогосподарських угідь – 153,6 тис. га. З них рілля займає 

133,6 тис. га, багаторічні насадження – 4 тис. га, сіножаті і пасовища – 16 тис. 

га. 

З проведенням реформування та розпаювання землі майже 40% території 

вийшло із суспільного сектора економіки. Так, станом на 01.01.2015 р. в 

суспільному секторі економіки району залишилося 86,3 тис. га сільгоспугідь. З 

них рілля складає 79,6 тис. га, багаторічні насадження 2,4 тис. га, сінокоси та 

пасовища 4,3 тис. га. На решті території ведуть виробничу діяльність селяни, 
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які самостійно обробляють свої паї та приватні підприємці, що орендують землі 

пайщиків. 

Під урожай 2015 року загальна посівна площа в підприємствах району 

складала 67858 га або 105% до прогнозу (Табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура посівних площ Мелітопольського району у 2015 року. 

Культури Площа, га % в структурі 

Зернові культури 40678 51 

В т.ч. озимі зернові 30858  

            ярі зернові 9820  

Технічні культури 24038 30 

В т.ч. соняшник 17676 22 

Овоче-баштанні культури 294 0,4 

Кормові культури 2848 3,6 

Загальна посівна площа 67858 85 

Чисті пари 11772 15 

Рілля 79630 100 

 

Для вирощування урожаю сільськогосподарських культур 

підприємствами району в 2015 році придбано 4674 тонни мінеральних добрив, 

в тому числі 4208 тонн азотних і 466 комплексних добрив. Із загальної кількості 

добрив протягом  весняного періоду під сільськогосподарські культури внесено 

4320 тонн, в тому числі 3985 тонн азотних добрив фізичної ваги або відповідно 

1558 тонн діючої речовини. З урахуванням осіннього внесення при посіві, під 

озимі культури внесено по 57 кг/га діючої речовини, а під ярі культури – по 29 

кг/га діючої речовини мінеральних добрив. Загальна удобрена площа склала 

41122 га, в тому числі озимих культур 26890 га (87% до збережених) і ярих 

культур 14232 га[3]. 
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Охорона земель сільськогосподарського призначення забезпечується на 

основі реалізації комплексу заходів щодо збереження продуктивності 

сільськогосподарських угідь, підвищення їх екологічної стійкості та родючості 

ґрунтів, впровадження екологічно та економічно обґрунтованих систем ведення 

сільського господарства з контурно-меліоративною організацією території та 

адаптованих до місцевих умов технологій, а також обмеження їх вилучення 

(викупу), у тому числі особливо цінних ґрунтів. Необхідно вводити 

ґрунтозахисні сівозміни і технології вирощування сільськогосподарських 

культур на основі мінімізації обробітку ґрунту, впроваджувати його обробіток з 

урахуванням грунтово-кліматичних умов південного посушливого регіону, 

освоювати технологічні прийоми зниження негативного впливу на ґрунт 

технічних засобів і забезпечити застосування всього комплексу агротехнічних 

заходів. 
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