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Удосконалено методологію адаптивної системи вирощування
овочевих культур, що включає: насиченість сівозміни багаторічними
бобовими травами, використання ґрунтопокривних та сидеральних культур,
передбачає часткову (близько 50 %) заміну оранки поверхневим та
безполицевим обробітком ґрунту, зменшення застосування агрохімікатів, з
переважним використанням нехімічних засобів захисту рослин із залученням
вітчизняних сортів і гібридів з високими лікувально-профілактичними
властивостями. Зазначена система є альтернативною до інтенсивної та
перехідною до органічної, що сприяє збереженню родючості ґрунту.
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енергії та збереженню родючості ґрунту. Застосування адаптивної системи
виробництва (порівняно з інтенсивною) забезпечує економію виробничих
витрат в цілому на 30 % і підвищує рентабельність виробництва на 19%.
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Вступ
В умовах ринкової економіки розвиток галузі овочівництва повинен
бути економічно й екологічно обумовленим та спрямованим на збереження
природних та енергетичних ресурсів.
Актуальною проблемою, яка потребує розв’язання, є суттєве
зменшення негативного антропогенного впливу на агроценози. Адже
навантаження штучними агрохімікатами (пестициди, мінеральні добрива) за
інтенсивного ведення землеробства (зокрема овочівництва) несе пряму
загрозу здоров’ю населення та може вести до екологічної кризи.
Методологічною основою екологічної стратегії у галузі овочівництва,
як найбільш інтенсивної у рослинництві, повинен стати системний підхід,
спрямований на мінімалізацію впливу всіх чинників, які мають негативні
наслідки. Тобто, є нагальна потреба щодо поступового переходу від
інтенсивних технологій чи систем вирощування, у даному випадку овочевих
культур, до адаптивних. Такі системи вирощування, з одного боку, є
перехідними до органічних, з іншого – це альтернатива інтенсивним. Система
технологічного забезпечення адаптивного овочівництва повинна бути
представлена рекомендаціями для різних ґрунтово-кліматичних зон України:
за зонально-адаптивною структурою посівних площ, біологізованими
сівозмінами, енергозберігаючими способами обробітку ґрунту, застосування
добрив та захисту рослин, сортами і безпосередньо адаптивними
технологіями вирощування овочевих культур.
У даному виданні наведено методологію адаптивної системи
вирощування овочевих культур для Східного Лісостепу України.

