
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ  
 

Коротка характеристика  
Науково обґрунтовано базові положення щодо 

організації території сільськогосподарських підпри-
ємств з метою створення просторових умов для еко-
лого-економічної оптимізації землекористування, 
раціонального використовування і охорони земель 
сільськогосподарського призначення, що включа-
ють: 
- протиерозійне облаштування території сільського-
сподарських ландшафтів виробничих аграрних фор-
мувань на принципах еколого-ландшафтного земле-
устрою; 
- екологічно оптимізовану структуру та співвідно-
шення сільськогосподарських угідь в агроландшаф-
тах шляхом переведення деградованих земель в при-
родні кормові угіддя та під заліснення; 
- впровадження адаптивних протиерозійних агроте-
хнологій вирощування сільськогосподарських куль-
тур шляхом застосування мінімальних грунтоводоо-
хоронних систем обробітку (“no-till”, “strip-till” тех-
нології); 
- дотримання вимог до екологічних та ресурсно-
економічних обмежень у використанні еродованих 
сільськогосподарських земель. 
Очікуваний результат 
Впровадження комплексу ґрунтоводоохоронних за-
ходів за еколого ландшафтної організації території 
забезпечить: 
 - оптимізацію гідрологічного режиму ґрунтів сіль-
ськогосподарських ландшафтів, при цьому у 1,5-2 
рази зменшиться стік поверхневих вод;  
- зменшення змиву ґрунту в агроландшафтних сис-
темах до екологічно-допустимих нормативів (для 
чорноземів типових 1,5-2,0 т/га за рік) 
- підвищення продуктивності землеробства (при 
впровадженні проектів оптимізації структури сільсь-
когосподарських угідь врожайність сільськогоспо-
дарських культур збільшиться на 35-50 %); 

- мінімізацію втрат з продуктами ерозії біогенних еле-
ментів у схилових агроландшафтах. 
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