ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА СХИЛОВИХ
ЗЕМЛЯХ ЛІСОСТЕПУ
Коротка характеристика
Еколого-економічна регламентація використання
земельно-ресурсного
потенціалу
в
ерозійнонебезпечних агроландшафтів шляхом локалізації
інтенсивного землеробства на рівнинній частині
території землекористування та застосування системи
органічного землеробства на схилових землях ІІ
еколого-технологічної групи земель (схили крутизною
3-50).
Ведення системи органічного землеробства в
схилових агроландшафтах включає:
ландшафтну
організацію
території
сільськогосподарських підприємств на засадах еколого
ландшафтного землеустрою з виділенням екологотехнологічних груп земель;
- застосування ґрунтозахисних вологозберігаючих
агротехнологій
органічного
землеробства
з
максимальним використанням грунтоводоохоронної
здатності рослинних та пожнивних решток;
- біологічну систему удобрення культур ланки
ґрунтозахисної сівозміни шляхом використання
біопрепаратів удобрювальної та захисної дії, сидератів
та побічної продукції зернових культур.
Очікуваний результат
Впровадження технологій органічного землеробства на
схилових землях забезпечить:
- підвищення стійкості та стабільності функціонування
агроекосистем
в
ерозійно-небезпечних
агроландшафтах;
- екологічно-безпечний для сільськогосподарських
територій
вплив
на
ґрунтовий
покрив
та
сільськогосподарські культури;
охорону
і
раціональне
використання
сільськогосподарських угідь схилових агроландшафтів;
- мінімізація ерозійних процесів, стабілізація
екологічної рівноваги природного середовища;
підвищення
показників
якості
отриманої
сільськогосподарської продукції.
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