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ЗЕМЛІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В СТРУКТУРІ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ ПОЛТАВЩИНИ
Для поліпшення умов формування здорового довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу регіонів України, повноцінного збереження біотичної та ландшафтної різноманітності, підтримання екологічної рівноваги екосистем здійснюється розбудова національної та регіональної екомереж. Для Полтавської області
напрацьовано теоретичні та методичні підходи до розбудови регіональної екомережі. Стаття присвячена ідеї розширення концепції розбудови регіональної екомережі
Полтавщини за рахунок земель органічного землеробства, в основі використання
яких лежить застосування технологій та ресурсів, що сприяють екологічній рівновазі в природних системах та становленню стійких і збалансованих агроекосистем.
Вони розглядаються не тільки як об’єкти організації господарської діяльності, а й
осередки збереження біорізноманіття, у тому числі й природного. Наведено інформацію про впроваджений у полтавському регіоні досвід реалізації принципів органічного землеробства в діяльності агропідприємств «Агрофірми «Маяк» (Полтавський
район) та «Агроекологія» (Миргородський та Полтавський райони), що передбачає
застосування екологічно безпечних агротехнічних і біоценотичних заходів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Визначено, що одним із ефективних шляхів збереження земель, які використовують для органічного землеробства, є їх заповідання та включення до складу регіональної екомережі як важливих
ресурсних природних компонентів. При цьому доцільно забезпечувати охороною
землі органічного землеробства у складі національних природних та регіональних
ландшафтних парків за рахунок введення їх до господарських зон, у яких передбачено традиційне раціональне їх використання.
Ключові слова: екомережа; регіональна екомережа Полтавщини; природно-заповідна мережа; землі органічного землеробства; збереження біорізноманіття.

Вступ. У контексті проєктування та розбудови на території України національної та регіональної екомереж актуально постають проблеми визначення структурних елементів,
їх характеристики та оцінки. Екомережа розглядається як єдина просторова система, що
спрямована на поліпшення умов для формування здорового довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу регіонів України, повноцінного збереження біотичної та
ландшафтної різноманітності, місць оселення і зростання рідкісних видів біоти (Шеляг-Сосонко, Гродзинский, & Романенко, 2004). На сучасному етапі розбудови екомереж особливе значення надається біоцентрам та ключовим територіям як структурним елементам, у
якості яких, насамперед, виступають об’єкти природно-заповідного фонду.
При цьому до основних завдань об’єктів природно-заповідної мережі належить забезпечення охороною вцілілих природних комплексів, а до функцій екомережі відносять і такі,
що передбачають збереження й агробіорізноманіття, й біорізноманіття різних сукцесійних
стадій та ін. Це уможливлюється за рахунок наявності основних структурних елементів
екомережі: біоцентрів та ключових територій (існуючих та перспективних об’єктів природно-заповідного фонду), екокоридорів (в основному долини річок), буферних зон (сінокосів,
84
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2874,8 143740,8816 142789, 7562 881,2304 52,8126

297,57

забудовані землі
(землі загального
користування)*

рілля

сіножаті*

пасовища*

відкриті землі без
рослинного покриву або
з незначним рослинним
покривом*

насадження, які не віднесені до земель лісогосподарського призначення*

відкриті заболочені землі
(болота)*

землі водного фонду,
водно-болотні угіддя,
водоохоронні зони*

Складові елементи екомережі, тис.га
території та об’єкти
ПЗФ

Загальна площа екомережі,
тис. га

Загальна площа області,
тис. га

перелогів, пасовищ, ярів, балок, лісосмуг, лісів водоохоронного призначення, солончаків,
пісків та ін.) (Байрак та ін., 2010).
Вагоме значення у національній та регіональних екомережах мають агроландшафти як
одні із основних їх структурних елементів, оскільки близько 70% території України займають землі сільськогосподарського призначення. Сільськогосподарські угіддя в Полтавській
області становлять 2165,4 тис. га (75,3 % від загальної площі області), з яких рілля займає
1774,7 тис. га (61,7 %), перелоги – 2,5 тис. га (0,1 %), багаторічні насадження 28,7 тис. га
(1,0 %), сіножаті і пасовища 359,5 тис. га (12,5 %) (Лошакова, 2021). Серед них особливий
науковий та природоохоронний інтерес складають землі органічного землеробства, які є
потенціальним ресурсом для включення їх до складу регіональної екомережі – як у якості
ключових територій, так і буферних зон.
Метою нашої роботи є розширити концепцію розбудови регіональної екомережі Полтавської області за рахунок земель органічного землеробства.
Матеріал та методи. Використано статистичні дані щодо розподілу земельних ресурсів Полтавської області в її сучасних адміністративних межах (Природно-заповідний фонд
…, 2021), а також напрацьовані матеріали щодо розбудови регіональної екомережі регіону
(Байрак, 2010; Смоляр, Чорний, & Соломаха, 2015, Смоляр, 2016a). Проведено аналіз та узагальнення вітчизняного досвіду агропідприємств «Агроекологія» та «Маяк» Полтавської
області у контексті ролі земель органічного землеробства у збереженні біорізноманіття та
функціонуванні регіональної екомережі.
Результати та їх обговорення. Для Полтавської області, яка значною мірою знаходиться
в межах Лівобережного Лісостепу, впродовж останніх років вироблено концептуальні засади розбудови регіональної екомережі, визначено основні структурні елементи, охарактеризовано екокоридори, біоцентри, що висвітлено у ряді публікацій (Байрак, 2008; Смоляр
Н., & Смоляр О., 2016b) та узагальнено в монографії (Байрак, 2010).
Таблиця
Складові структурних елементів екологічної мережі Полтавської області у 2021 році
(Природно-заповідний …, 2021)

120, 1191 88,2938 121,8743 3, 1055 143,4496

*складові елементи екомережі, наявні у межах об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ)

Як засвідчують дані таблиці, на сьогодні в складі регіональної екомережі Полтавської
області не визначено окремо земель органічного землеробства, хоча такі угіддя слід розглядати насамперед у категоріях «відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом», «пасовища», «сіножаті», «рілля» – там, де ґрунти зберігають свої типові
характеристики й відзначаються високими показниками родючості. Хоча такими можуть
бути й інші ґрунти й землі, які за умови впровадження сучасних еколого-технологічних
рішень можливо зробити органічними.
То ж, складовими компонентами регіональної екомережі Полтавської області є й агроекосистеми, які з екологічної точки зору розглядаються не тільки як території організації господарської діяльності, а й осередки збереження біорізноманіття, в тому числі й природного.
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Деякі представники біоти у межах таких об’єктів пристосовуються до умов провадження
сільськогосподарської діяльності, а деякі потребують відповідних умов і змін у сільськогосподарській практиці (Костюшин, 2013), зокрема й шляхом розробки та впровадження
заходів екологічного менеджменту як інструменту забезпечення екологічної безпеки.
Серед головних загроз біорізноманітттю в агроландшафтах виділяють наступні (Костюшин, 2013; Смоляр, 2016): руйнування або зменшення площі біотопів і погіршення їх
якості; знищення фауни хімічними засобами при веденні екстенсивного сільського господарства; загибель та розлякування диких тварин під час обробітку сільськогосподарських
угідь, збору врожаю; перенасичення структури посівних площ просапними культурами;
деградація ґрунтів через ерозію, засолення, дегуміфікацію; накопичення токсичних речовин; прямокутна організація територій землекористування; глибока оранка, культивація,
сівба і міжрядні обробітки ґрунту вздовж схилу та ін. Автори пропонують і основні стратегічні напрями діяльності, спрямовані на збереження біорізноманіття в агроландшафтах: 1) безпосередньо спрямовані (природозаповідання; розбудова екомереж; розробка та
впровадження планів дій із охорони окремих видів); 2) опосередковано спрямовані (використання альтернативних систем землеробства; лісомеліорація; контурно-меліоративне
землеробство; басейновий підхід до збереження водних ресурсів; ведення збалансованого
сільського господарства).
На низькопродуктивних землях сільськогосподарського призначення часто спостерігаються порушення екологічно допустимого співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що негативно впливає на стійкість агроландшафтів у цілому
(Cмоляр, Чорний, & Соломаха, 2015).
Для таких територій необхідно розробляти спеціальні менеджмент-плани охорони окремих видів, угруповань, біотопів. Для переважної більшості земель сільськогосподарського
призначення, у тому числі й органічного землеробства, принципи і методологія «абсолютної» заповідності і «невтручання» людини не може забезпечувати ефективного збереження
біорізноманіття. До того ж, деякі об’єкти, наприклад, древні захисні земляні вали, наявні на
таких територіях, взагалі мають штучне походження, але нині вони є осередками, де збереглися останці лучно-степових рослинних угруповань та тваринне населення.
Тому однією із передумов для збереження біорізноманіття в умовах агроландшафтів
розглядаємо вилучення низькопродуктивних земель сільськогосподарського призначення, насамперед деградованих, унаслідок економічної збитковості їх використання, а також
їх раціональне використання землевласниками та землекористувачами (Смоляр Н., Каюн,
& Смоляр О., 2018). Найоптимальніше цьому сприяють заходи провадження органічного
землеробства.
Існують різні трактування терміну «органічне землеробство». У 1980 році група дослідників Департаменту сільського господарства (США) запропонувала таке визначення:
«Органічне землеробство – це система виробництва сільськогосподарської продукції, яка
забороняє або в значній мірі обмежує використання синтетичних комбінованих добрив,
пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів при відгодівлі тварин. Така
система наскільки можливо максимально базується на сівозмінах, використанні рослинних
решток, гною та компостів, бобових рослин та рослинних добрив, органічних відходів виробництва, мінеральної сировини, механічному обробітку ґрунтів та біологічних засобах
боротьби із шкідниками з метою підвищення родючості та покращення структури ґрунтів,
забезпечення повноцінного живлення рослин та боротьби з бур’янами та різноманітними
шкідниками» (Coleman, & Harwood, 1980). У 1995 році Колегія з національних стандартів
органічної продукції Департаменту сільського господарства (США) запропонувала таке
трактування: «Органічне землеробство – це система екологічного менеджменту сільськогосподарського виробництва, яка підтримує та покращує біорізноманіття, біологічні цикли
та біологічну активність ґрунтів; базується на мінімальному використанні неприродних
(штучних) сировини й матеріалів та агротехнічних прийомах, які відроджують, підтриму86
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ють та покращують екологічну гармонію» (National Organic Standart …, 1995). Відповідно
до цього визначення в основі органічного землеробства лежить застосування технологій та
ресурсів, які сприяють екологічній рівновазі в природних системах та становленню стійких
і збалансованих агроекосистем.
Вітчизняні науковці теж розглядають трактування терміну «органічне землеробство» у
своїх працях (Орехівський, 2018; Кобець, 2004), у яких закладено основні принципи ведення цього виду сільськогосподарської діяльності.
Розвиток органічного землеробства в регіоні є одним із напрямів «Програми розвитку та
підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до
2027 року», в якій вказується ряд екологічних переваг його впровадження: захист клімату
за рахунок скорочення виділення у повітря вуглекислого газу, метану й оксидів азоту; поліпшення стану ґрунту та його родючості без застосування хімічно синтезованих добрив;
боротьба з бур’янами та шкідниками здійснюється без застосування токсичних пестицидів;
відновлення функціонального біорізноманіття, що сприяє подальшому зміцненню екологічного балансу (Програма розвитку …, 2021).
Таким чином, зважаючи на актуальність даного напряму, доцільно ширше впроваджувати його в практику агровиробництва. Так, у регіоні набутий досвід реалізації принципів
органічного землеробства в діяльності ряду агропідприємств Полтавщини, зокрема – «Агрофірми «Маяк» (Полтавський район) та «Агроекологія» (Миргородський та Полтавський
райони).
ТОВ «Агрофірма «Маяк» здійснює обробіток земель на площі понад 12 тис. га, майже
на половині з яких застосовують технології нульового обробітку, що передбачає узгодження вирощування сільськогосподарських культур із закономірностями ґрунтоутворюючого
процесу відповідного типу ґрунту. З цією метою на підприємстві застосовуються адаптовані сівозміни, мінімальний механічний вплив на субстрат та постійна наявність рослинного
покриву.
Сільськогосподарська діяльність приватного підприємства «Агроекологія» здійснюється
на площі близько 8 тис. га, де впродовж майже сорока років успішно використовують технології виробництва екологічно безпечної продукції рослинництва й тваринництва, збереження і розширеного відтворення родючості ґрунту. Засновник організації, Герой України
Семен Свиридонович Антонець, опираючись на ідеї Василя Докучаєва, Володимира Вернадського, видатного аграрія Терентія Мальцева, запровадив власну модель системи органічного землеробства, філософським підґрунтям якої стали концептуальні основи розвитку біосфери.
На підприємстві «Агроекологія» впроваджуються такі альтернативні технології: мінімальний обробіток ґрунту для покращення його структури; спеціалізовані сівозміни з насиченням багаторічними бобовими травами до 25–27%; використання сидератів та внесення науково-обґрунтованих норм органічних добрив, що забезпечує рослини поживними
речовинами і позитивний баланс гумусу; застосування екологічно безпечних агротехнічних і біоценотичних заходів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур.
Під час обробітку застосовується відповідна механізована техніка: плуг оборотний із системою «On-land», сітчаста борона Striegel, культиватор поверхневого обробітку, фрезерна
сівалка стрічкового посіву та ін.
Особлива увага надається профілактичним заходам контролю за бур’янами, хворобами та шкідниками. Для цього обирається належна сівозміна, резистентні до хвороб сорти
сільськогосподарських культур. Для боротьби з бур’янами, зокрема, при вирощуванні органічної сої використовують технологію створення «фальшивого ложа», відповідно до якої
поле готується для посіву, потім чекають проростання бур’янів і знищують їх за допомогою
сітчастої борони, заглиблюючи її зубці не більше, ніж на 4 см. Після висівання культури застосовується досходова технологія «сліпого боронування» за допомогою сітчастої борони
Striegel. Після появи сходів для боротьби з бур’янами використовують також мотику, а дещо
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пізніше починають обробку міжрядним культиватором (Органічна соя, 2014). Під час провадження сільськогосподарської діяльності на підприємстві «Агроекологія» значна увага
надається також відновленню природної родючості ґрунтів, що забезпечується за рахунок
внесення органічних добрив у середньому 90–120 т гною на гектар із власних тваринницьких ферм, на яких утворюється щорічно до 70 тис. т гною (Рослинництво, 2021). Крім того,
використовують сидерати – люцерну, жито, гречку, еспарцет, вику (горошок), овес та інші
культури. Пожнивні рештки теж залишаються на полях, забезпечуючи додатково добриво
природного походження.
Зважаючи на важливі екологічні ефекти впровадження органічного землеробства та
природоохоронну цінність земель органічного призначення, їх слід розглядати як важливі
структурні елементи екомереж й включати до їх складу.
На сьогодні одним із ефективних і дієвих шляхів збереження земель, які використовують
для органічного землеробства, є їх заповідання, тобто включення до складу природно-заповідного фонду України з відповідним режимом використання та збереження, і до регіональної екомережі як важливих ресурсних природних компонентів. При цьому доцільно
забезпечувати охороною землі органічного землеробства у складі національних природних
та регіональних ландшафтних парків – об’єктів поліфункціонального призначення – шляхом включення їх до господарських зон, у яких передбачено традиційне раціональне їх використання.
Упродовж останнього десятиліття ця ідея впроваджується на Полтавщині при розробці концепції створення регіонального ландшафтного парку «Лісостеповий чорноземний» у
Миргородському (Шишацькому) районі (Байрак та ін., 2015), який буде охоплювати заплавні, лісостепові, лучно-степові ландшафти з наймеш порушеними природними та напівприродними наземними й водними екосистемами Шишацького природного ядра, що є структурним елементом регіональної екомережі Полтавщини вздовж Псільського регіонального
та національного Галицько-Слобожанського екокоридорів. Вагомим природним ресурсом
проєктованого парку стануть агроландшафти з еталонними чорноземами, які знаходяться
у віданні та використанні приватного підприємства «Агроекологія» і потребують охорони в
умовах сучасних екологічних ризиків і загроз.
Такий екологічно виважений досвід щодо використання земельних ресурсів слід поширювати й на інші території регіону, й у якості важливих структурних елементів екомережі
доцільно розглядати не тільки вже задіяні у виробництво землі органічного землеробства,
а й вивчати ресурсний земельний потенціал області щодо наявності площ із такими угіддями, що є стратегічним завданням і Полтавщини, й України в контексті збалансованого
розвитку.
Висновки. Таким чином, землі органічного землеробства є важливим ресурсом для
створення нових об’єктів природно-заповідного фонду, вагомими осередками відтворення природного біорізноманіття й збереження агробіорізноманіття, а також цінними структурними елементами екомереж. Провадження сільськогосподарської діяльності згідно з
установленими принципами та напрацьованими технологіями органічного землеробства є
важливим напрямом збереження природи й забезпечення збалансованого розвитку будьякого регіону. Землі органічного землеробства слід ураховувати при розробленні регіональних природоохоронних програм і концепцій.
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ORGANIC AGRICULTURE LAND IN THE STRUCTURE OF POLTAVA REGION
REGIONAL ECO NETWORK
In order to improve the healthy environment conditions formation, increase natural resource potential of the regions of Ukraine, fully preserve biotic and landscape diversity, maintain ecological
balance of ecosystems, national and regional ecological networks are being developed. Theoretical and
methodological approaches to the development of the regional ecological network have been developed
for Poltava region. The article is devoted to the idea of expanding the concept of regional ecological network building in Poltava region at the expense of organic farming lands, the use of which is based on
technologies appliance and resources that promote ecological balance in natural systems and sustainable and balanced agroecosystems. They are considered not only as objects of economic activity, but
also as centers of biodiversity conservation, including natural ones. Information on the principles of
organic farming implementingexperience in the Poltava region in activities of agricultural enterprises
«Agrofirma «Mayak» (Poltava district) and «Agroecologiia» (Myrhorod and Poltava districts), which
provides for the use of environmentally friendly agronomic and biocenotic agricultural measures in
the Poltava region. It is determined that one of the effective ways to preserve lands used for organic
farming is their preservation and including them into the regional ecological network as important
natural resource components. It is advisable to protect the land of organic farming in the national natural and regional landscape parks by introducing them into economic zones, which provide for their
traditional rational use.
Key words: ecological network; regional ecological network of Poltava region; nature reserve network; lands of organic agriculture; biodiversity conservation.
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