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повних знань у галузі охорони праці та за фахом. 

Отже, питання щодо управління охорони праці в Україні є зараз 

досить актуальними. На сьогодні головною метою роботодавця й 

держави є збереження життя та здоров’я працівників. 

 

УДК 631.816 

 

ДИФЕРЕНЦІЙНЕ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ – ЗАПОРУКА УСПІХУ 

 

Холодюк О.В., к.т.н., ст. викладач 

Вінницький національний аграрний 

університет 

 

На сьогоднішній час доволі велика кількість господарств 

України різних форм власності використовуює не ефективну систему 

землеробства при вирощуванні рослинної продукції. Так, наприклад, 

обробіток ґрунту незалежно від щільності орного шару по окремих 

ділянках поля проводять на одній глибині; норму внесення добрив 

визначають на основі середніх показників для всього поля; застосу-

вання хімічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і 

бур'янами, незважаючи на їх локальний характер розподілу по полю, 

здійснюється при максимальній нормі; збирання зернових здійсню-

ється без належного обліку нерівномірності врожайності. Така система 

господарювання призводить до зростання витрат непоновлювальних 

ресурсів, зростання масштабів забруднення і руйнування навколиш-

нього середовища та інше. 

Дослідження показують, що родючість ґрунту й інші його 

агрохімічні показники змінюються в широких межах в рамках одного 

поля [1]. Особливо це відноситься до вмісту поживних елементів в 

ґрунті, зокрема доступного азоту і фосфору, варіювання яких може 

сягати 60...90%. 

Постійне зростання цін на насіння, мінеральні добрива, засоби 

захисту рослин, техніку та інші засоби виробництва в сільському 

господарстві призводить до необхідності підвищувати ефективність їх 

використання. 

Раціональною альтернативою концепції рівного землекористу-

вання може бути нова стратегія інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва, що базується на диференційному впливі на систему 

“ґрунт-рослина”  з прив’язкою до координатної системи землеробства, 

тобто в глобальній системі позиціонування. 
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Точне землеробство – це управління продуктивністю посівів з 

урахуванням внутрішньо польової варіабельності середовища 

перебування рослин. Умовно кажучи, це оптимальне управління для 

кожного квадратного метра поля, метою якого є отримання 

максимального прибутку за умови оптимізації сільськогосподарського 

виробництва, економії господарських і природних ресурсів. 

Точне землеробство є комплексною високотехнологічною 

системою сільськогосподарського менеджменту, що включає в себе 

системи глобального позиціонування (GPS), географічні інформаційні 

системи (ГІС), моніторинг вмісту поживних елементів у ґрунті, 

технології оцінки (картографування) урожайності, технологію змін-

ного нормування технологічних матеріалів і технології дистанційного 

зондування землі. Суть полягає в тому, що для отримання з даного 

поля максимальної кількості якісної продукції для всіх  рослин для 

конкретної елементарної ділянки задаються свої оптимальні умови 

живлення з урахуванням виявленої неоднорідності. Наступне внесення 

мінеральних добрив проводиться в залежності від реальних потреб 

вирощуваних у даному місці культур. Ці потреби визначаються за 

допомогою сучасних інформаційних технологій, включаючи 

дистанційне зондування чи космічну зйомку. 

Диференційне внесення добрив з використанням систем 

навігації дозволяє підвищити врожайність сільськогосподарських 

культур, зменшити затрати мінеральних добрив до 30% та 

оптимізувати використання техніки [2]. 
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