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ПЕРЕДМОВА 
 
Сільське господарство – така галузь господарства, інтенсивність 

розвитку якої залежить від стану навколишнього природного середовища 
(ґрунту, води, повітря). Разом з тим розвиток сільськогосподарського 
виробництва негативно позначається на навколишньому природному 
середовищі. Необхідність екологізації сільськогосподарського виробництва 
виникла як реакція на широкомасштабну деградацію й забруднення 
агросфери. Основна причина порушення нормального функціонування 
агросфери – екологічна недосконалість технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, надмірне розведення тварин і т.п., оскільки 
сучасні інтенсивні технології орієнтовані лише на отримання максимального 
прибутку. Хімізація сільського господарства неминуче породжує ті або інші 
чинники несприятливого впливу на навколишнє середовище.  

У наш час захист навколишнього середовища висувається на перший 
план. Антропогенна трансформація не повинна порушувати сформовані в 
природних умовах потоки речовин і енергії понад екологічно допустимі межі 
та потенційну здатність агроекосистем до саморегуляції. Наслідки 
недостатньої уваги до проблеми можуть бути катастрофічними. Мова йде не 
тільки про добробут людства, а також про його виживання. Особливо 
тривожно те, що деградація природного середовища може виявитися 
необоротною. Так, наприклад, деградація сільськогосподарських угідь 
призводить до посухи й ерозії ґрунтів у багатьох країнах. Звідси недоїдання, 
голод, хвороби тощо.  

У зв’язку з цим ми поставили своїм завданням узагальнити й 
познайомити широке коло читачів з термінологічним апаратом основних 
понять із сільськогосподарської екології, агрохімії, сільськогосподарського 
виробництва та інших суміжних галузей знань, що дозволить підвищити їх 
агроекологічну освіту й інформованість про стан середовища безпосередньо 
в агросфері. 

 
 
 

 
 
 
 

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ 
 

Аа, Бб, Вв, Гг, Ґґ, Дд, Ее, Єє, Жж, Зз, Ии, Іі, Її, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, 
Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Юю, Яя, Ьь  

 
 
 
 



А 
АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ – умови та явища зовнішнього середовища, які впливають на 

організми чи екосистеми (температура, освітленість, вологість, вітер, рівень 
радіації, атмосферний тиск тощо). 

АВАРІЯ ЕКОЛОГІЧНА – небезпечна подія природного чи техногенного характеру, що 
спричинює екстремальне забруднення навколишнього середовища, становить загрозу 
для біоти, здоров'я людей, матеріальних цінностей, створює надзвичайну екологічну 
ситуацію. 

АВАРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА – 1) небезпечна техногенна подія в 
сільськогосподарському виробництві, що створює на об'єкті, певній території або 
акваторії загрозу життю й здоров'ю людей і приводить до руйнування будинків, 
споруджень, устаткування й транспортних засобів, порушення виробничого або 
транспортного процесу, а також до завдання збитків навколишньому природному 
середовищу; 2) ушкодження або вихід з ладу систем комунального 
водопостачання, каналізації або окремих споруджень, устаткування, пристроїв, які 
тягнуть припинення або істотне зниження обсягів водоспоживання й 
водовідведення, якості питної води або заподіяння збитків навколишньому 
середовищу, майну юридичних або фізичних осіб і здоров'ю населення. 

АВІАПІДГОДІВЛЯ – внесення мінеральних або мікробіологічних добрив шляхом їх 
розсіювання з літального апарату. 

АВІАХІМБОРОТЬБА З ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ РОСЛИН – розсіювання з 
літального апарату пестицидів, репелентів та інших препаратів для знищення або 
відлякування небажаних організмів у місцях їх підвищеної концентрації.  

АВІТЕЛІНОЗ – інвазійна хвороба (гельмінтоз, із групи цестодозів) жуйних, головним 
чином овець і кіз, яка спричиняється стрічковими хробаками - авітелінами, що 
паразитують у тонких кишках. Симптоми: тремтіння, судоми кінцівок. Летальність 
висока. 

АВТОРЕГУЛЯЦІЯ – здатність угруповання, популяції або організму регулювати свій 
стан. Синонім – гомеостаз. 

АВТОРЕГУЛЯЦІЯ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ – сукупність взаємодій компонентів систем, що 
базуються на їх прямих та зворотних функціональних зв'язках, забезпечують 
динамічну рівновагу щодо навколишніх подразників. 

АВТОТРОФИ – організми (рослини й деякі бактерії), які синтезують усі необхідні для 
їхнього життя органічні речовини з неорганічних (вуглекислого газу й води) в 
результаті процесів фото- чи хемосинтезу. 

АВТОПАТІЯ – негативний вплив один на одного рослин одного або близьких видів 
виділеннями або продуктами розкладання; форма алелопатії. 

АГРАРНИЙ – (лат. agrarіus) земельний, який стосується землеволодіння, 
землекористування, напр., аграрне питання. 



АГРАРНИЙ ЛАНДШАФТ – екосистема, сформована в результаті 
сільськогосподарського перетворення ландшафту (степового, пустельного, 
тайгового тощо) 

АГРАРНІ УНІВЕРСИТЕТИ (АКАДЕМІЇ, ІНСТИТУТИ) – вищі наукові заклади 
сільськогосподарського профілю, створення яких було розпочато в XIX ст., і зараз 
існують в більшості областей України. Серед найстаріших – Харківський (1816), 
Луганський (1826), Уманська А. а. (1844), Львівський (1856), Херсонський (1874), 
Київський (Національний А.У. України, 1898). Серед інших вузів – 
Білоцерківський, Вінницький (1982), Дніпропетровський (1922), Кримський 
(Сімферополь, 1922), Сумський (1977), а також Державна агроекологічна академія 
м. Житомира (1922), Миколаївська А.А. (1984), Подільська агротехнічна академія 
(Кам’янець-Подільський, 1919), Полтавський сільськогосподарський інститут 
(1920). Головні факультети й спеціальності в цих ВНЗ – агрохімія, ґрунтознавство, 
екологія, охорона навколишнього середовища.  

АГРО- – (від грец. agros - поле) частина складних слів, що означає "агрономічний". 

АГРОАСОЦІАЦІЯ – (від агро... і лат. assocіatіo - з'єднання) угруповання культурних 
рослин (агроценозів), що характеризуються однаковим складом і подібними 
екологічними умовами зростання. 

АГРОБІОГЕОЦЕНОЗ – нестійка екосистема із штучно створеними або збідненими 
видами природних біотичних угруповань, які дають сільськогосподарську 
продукцію. А. не здатний тривало існувати без постійної підтримки людини. 

АГРОБІОЛОГІЯ – комплексна наукова дисципліна, яка вивчає біологічні закономірності, 
що характерні для культурних рослин і домашніх тварин. А. – теоретична основа 
сільського господарства (див. тваринництво, рослинництво). 

АГРОБІОРІЗНОМАНІТТЯ – 1) різноманіття живих організмів (рослин, тварин та 
мікроорганізмів) в агросистемах, які сприяють сільськогосподарському виробництву чи 
використовують райони ведення сільського господарства для забезпечення себе кормом і 
притулком; 2) різноманіття природних видів тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів та 
вірусів, поширених на сільськогосподарських угіддях; 3) різноманіття культурних 
видів, тобто видів і сортів культурних рослин, видів і порід свійських тварин та їхніх 
предків, видів та штамів грибів і мікроорганізмів. 

АГРОБІОЦЕНОЗ – 1) сукупність усіх живих організмів незалежно від їх таксономічної та 
функціональної належності, що історично склалася в певній агроекосистемі 
(агробіоценозі). Зазвичай в агробіоценозі розрізняють такі компоненти: висіяні або 
висаджені культурні рослини; свійські тварини; бур'яни, які проникли попри 
бажання людини; мікроорганізми ризосфер вищих рослин, що беруть участь в обміні 
речовин і утворюють консорції; бульбочкові бактерії на коренях культурних рослин 
і бур'янів, що зв'язують вільний азот повітря й беруть участь в обміні азоту; 
мікоризоутворювальні гриби на коренях культурних рослин і бур'янів; патогенні 
організми - гриби, бактерії, віруси; мікроорганізми (гриби, бактерії, актиноміцети, 
водорості, найпростіші), що вільно живуть у ґрунті й беруть участь у кругообігу 
речовин; безхребетні тварини, що живуть у ґрунті, і наземні (запилювачі, шкідники, 
вороги шкідників); хребетні тварини (земноводні, плазуни, птахи, ссавці - шкідники, 
риючі, хижаки тощо). Як і в природних біоценозах, живі організми агробіоценозу 
утворюють складні харчові (трофічні) ланцюги та харчові мережі, пов'язані між собою 
топічними, форичними, фабричними та інформаційними зв'язками, різноманітність 



яких забезпечує стабільність і надійність агроекосистем; 2) штучно створене угру-
повання живих організмів з метою отримання продовольчої, технічної чи іншої 
продукції, необхідної для задоволення життєвих потреб суспільства.  

АГРОҐРУНТОЗНАВСТВО (СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО) – розділ 
ґрунтознавства, що вивчає ґрунт як основу сільськогосподарського виробництва, 
досліджує властивості ґрунтів стосовно їх значення для вирощування культур. 

АГРОЕКОЛОГІЯ – те саме, що й  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЕКОЛОГІЯ (див. 
ЕКОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОСПОДАРСЬКА). 

АГРОЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА – система навчання, яка направлена на засвоєння теорії та 
практики агроекологічних дисциплін як однієї з фундаментальних основ аграрного 
природокористування.  

АГРОЕКОСИСТЕМА – 1) один із видів екосистем, який створений людиною; 2) змінені 
людиною біогеоценози, основу яких становлять штучно створені біотичні спільноти 
для отримання сільськогосподарської продукції. А. займає проміжне положення між 
природними та штучними екосистемами. Як і в природних екосистемах, в 
агроекосистемах джерелом енергії є Сонце, але між ними існують і істотні 
відмінності, а саме: джерелом додаткової енергії в А. є паливна, тяглова сила та 
праця людей; людина значно зменшила, уніфікувала різноманітність систем заради 
збільшення врожайності; переважаючі в А. тварини й рослини підвладні штучному, а 
не природному добору; все управління системою на відміну від саморегульованих 
природних екосистем іде зовні та підпорядковане зовнішнім силам (у вигляді добрив, 
пестицидів, зрошувальної води, роботи машин і т.п.). Території з А. 
використовуються за єдиним господарським планом із певним набором 
сільськогосподарських культур і домашніх тварин. В А. різноманітність організмів 
різко знижена, домінуючі види рослин і тварин піддаються штучному відбору, щоб 
збільшити вихід якогось одного продукту. Нині А. займають близько 30 % 
земельних ресурсів світу. Синонім – СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ЕКОСИСТЕМА. 

АГРОІНДУСТРІЯ – 1) інтенсивне багатогалузеве сільське господарство, що засноване на 
механізації, хімізації, меліорації та частковій автоматизації процесів отримання 
рослинної або тваринної продукції, яка виробляється в натуральному або первинно 
переробленому вигляді; 2) підприємства або комплекс, де вирощування рослин (у 
«багатоповерхових» - вертикальних теплицях, на гідропоніці тощо) або тварин 
(напр., бройлерів) ведеться за схемами виняткової (неприродно прискореної) 
інтенсифікації фізіологічних процесів. 

АГРОКЛІМАТИЧНІ КАРТИ – карти, які відображають кліматичні умови в їхній взаємодії 
з об'єктами й процесами сільськогосподарського виробництва. Характеризують 
комплекс агрокліматичних ресурсів певної території, кліматичні умови зростання 
окремих культур й ін. явища. 

АГРОКЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ – кількість речовини та енергії відновлюваних ресурсів, 
що може бути використана об’єктами землеробства за їх потребами чи галуззю в 
цілому для одержання сільськогосподарської продукції. До них належить частина 
кліматичних ресурсів, що найістотніше впливає на об’єкти сільськогосподарського 
виробництва. Найсприятливішим для землеробства є період активної вегетації. А.Р. 
зумовлюють обсяги і якість продукції галузей сільськогосподарського 
виробництва, структуру систем землеробства, агроекосистем, просторовий 



розподіл видів культур, агрофітотехнологій тощо.  

АГРОКЛІМАТОЛОГІЯ – сільськогосподарська кліматологія, розділ загальної 
кліматології, наукова дисципліна, яка вивчає клімат як фактор 
сільськогосподарського виробництва. 

АГРОКУЛЬТУРА – (лат. agrіcultura - рільництво, землеробство) сукупність прийомів з 
підвищення культури землеробства. 

АГРОЛАНДШАФТ – антропогенний вид ландшафту, основу якого становлять 
сільськогосподарські угіддя (агробіоценози) та лісові насадження, зокрема 
лісосмуги та інші захисні насадження. В історичному аспекті один із найдавніших 
антропогенних ландшафтів. Істотних змін у них набули ґрунти, флора і фауна, мікро-
клімат, біокругообіг, здатність до самовідновлення, самоочищення та саморегуляції, 
що властиве природним ландшафтам. Більшість наукових шкіл розуміють під цим 
терміном частину земель ландшафту, що регулярно піддаються обробітку, тобто 
орні землі. Термін використовують також в описі пейзажу сільської місцевості під час 
ландшафтного планування населених пунктів. За своїм термінологічним значенням 
підпорядковується більш розширеному поняттю «сільськогосподарський ландшафт», 
який включає інші типи угідь та урботериторії. 

АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ – система лісогосподарських заходів, які спрямовані на 
покращення ґрунтово-гідрологічних і кліматичних умов місцевості, що робить її 
більш сприятливою для ведення сільського господарства, збереження ґрунтового 
покриву. А. – частина більш широкої системи заходів фітомеліорації. Серед 
головних напрямків А. – степове лісорозведення, створення полезахисних лісових 
смуг, заліснення ярів, крутих схилів, сильно деградованих земель, закріплення 
пісків, що переміщуються. Вірно організована система полезахисних смуг регулює 
та затримує поверхневий стік, покращує живлення підземних вод, захищає ґрунт 
від змиву розталими водами та від видування вітром, у тому числі під час пилових 
бур, послаблює процеси ерозії. 

АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ – наукова дисципліна, яка вивчає метеорологічні, кліматичні й 
гідрологічні умови, що мають значення для сільського господарства. 

АГРОНОМ – (греч. agronomos, від agros - поле й nomos - закон) фахівець сільського 
господарства з вищою освітою, що володіє всебічними знаннями переважно в 
галузі землеробства. А. організовує виробництво сільськогосподарських культур. 
Визначає раціональну структуру посівних площ. Розробляє системи сівозміни, 
внесення добрив і застосування засобів захисту рослин. Складає науково 
обґрунтовані карти обробітку культур і робочі плани на окремі періоди 
сільськогосподарських робіт і організовує їхнє виконання. Застосовує індустріальні 
прийоми агротехніки. Здійснює заходи з одержання високих урожаїв на поливних і 
осушених землях. Ставить і вирішує завдання, пов'язані з організацією 
насінництва, прогнозуванням одержання нових сортів і гібридів 
сільськогосподарських культур. Здійснює виробничі досліди й наукові 
дослідження. Організовує зберігання, первинну переробку й реалізацію 
сільськогосподарських культур. Фахівець даного профілю працює у фермерських 
господарствах, інших сільськогосподарських підприємствах і в наукових 
організаціях як агроном, бригадир, науковий співробітник, керівник відділення й 
ін. Повинен знати: загальнобіологічні дисципліни, у тому числі фізіологію рослин і 
біологічну хімію, мікробіологію, генетику; землеробство, рослинництво, основи 
селекції й насінництва польових культур; агрохімію, меліорацію; економіку 



області, підприємства й ін. Для підвищення теоретичних знань А. в Україні 
організована періодична перепідготовка фахівців при аграрних ВНЗ. 

АГРОНОМІЧНЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО – наука, що вивчає ґрунт як головний засіб 
сільськогосподарського виробництва. А.Ґ. є розділом генетичного (докучаївського) 
ґрунтознавства, в якому головна увага приділяється родючості ґрунтів, заходам її 
збереження та підвищення при сільськогосподарському використанні. 

АГРОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ – властивості, сукупністю яких визначається 
родючість ґрунту, тобто А.В.Ґ. забезпечують рослини поживними речовинами, 
водою, повітрям, теплом тощо. 

АГРОНОМІЧНІ РУДИ – гірські породи, що є вихідною сировиною для одержання 
мінеральних добрив. Термін "А.Р." уведений в 1921 Я. В. Самойловим. До них 
належать гірські породи, що містять фосфор, калій і азот. А.Р., що містять фосфор, 
представлені апатитами й фосфоритами. Найбільше родовище апатитів 
знаходиться в Хібінах на Кольському півострові. Фосфоритові родовища 
пластового типу відомі в Казахстані (хребет Каратау), а жовнового типу - в Росії 
(Єгоріївське, Вятсько-Камське, Щигровське й ін.). Калійні А.Р. добуваються на 
родовищах калійних солей, серед яких найбільшими є Верхнекаменське (Пермська 
область, Росія), Старобинське (Республіка Білорусь) і Стебниківське (Прикарпаття, 
Україна). Азот входить до складу натрієвої та калієвої селітр, що зустрічаються 
серед природних мінеральних утворень значно рідше. До А.Р. відносять також 
карбонатні породи (крейда, вапняк, доломіти), серпентиніти, сапропеліти, бентоніт, 
перліт, вермікуліт і торф. Для виготовлення мікродобрив використовуються руди 
міді, бору, марганцю, цинку, кобальту, молібдену й відходи сірчанокислотного 
виробництва (піритні недогарки). 

АГРОНОМІЯ – 1) система наукових дисциплін, яка досліджує закони та заходи 
вирощування сільськогосподарських культур. Включає: землеробство, агротехніку, 
агрохімію, агрофізику, рослинництво, селекцію, насіннєзнавство, фітопатологію, 
сільськогосподарську ентомологію, захист рослин, сільськогосподарську 
меліорацію тощо; 2) відповідна галузь практики. Агрономічні правила були відомі 
в Стародавніх Єгипті, Греції, Китаї, Індії, Римі. З кінця 18 ст. удосконалювалися 
системи землеробства, розроблялися теорії живлення рослин, методи насінництва, 
захисту рослин від хвороб і шкідників. З 2-ї половини 19 ст. у складі агрономії 
розвиваються землеробство, рослинництво, агрохімія, ґрунтознавство, селекція. 
Значні заслуги в становленні й розвитку агрономії належать російським ученим - 
А.Т. Болотову, І.М. Комову, А.В. Советову, В.В. Докучаєву, В.Р. Вільямсу, К.А. 
Тімірязєву, Д.М. Прянишнікову, І. В. Мічуріну, М.І. Вавілову й ін.  

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС – сукупність галузей або підприємств, діяльність яких 
пов'язана між собою і спрямована на забезпечення потреб населення в сільгосп-
продукції. 

АГРОПОТЕНЦІАЛ ҐРУНТОВИЙ – нормативна врожайність відповідної с.-г. культури 
конкретного за еколого-генетичним статусом та гранулометрією ґрунту, співвіднесена з 
багаторічними гідротермічними, кліматичними показниками місця його знаходження. 
Розрізняють А.Ґ. за природною та ефективною родючістю.   

АГРОРАДІОЕКОЛОГІЯ – сільськогосподарська радіоекологія - розділ радіоекології, що 
вивчає міграцію радіонуклідів у біотичних ланцюгах в агропромисловій сфері, дію 
іонізуючого випромінювання на с.-г. рослини і тварин, досліджує агроценози. А. 



розробляє практичні заходи для обмеження надходження радіонуклідів у біотичний 
кругообіг, зниження вмісту радіоактивних речовин у рослинах, організмі тварин і с.-г. 
продукції, здійснює наукове обґрунтування систем ведення агропромислового 
виробництва в умовах підвищеного радіаційного фону з метою мінімізації 
радіаційного впливу на людину, живі організми та навколишнє середовище. 
Доведено, що в умовах широкого використання ядерної енергії, надходження до 
навколишнього середовища штучних радіонуклідів та інтенсифікації кругообігу 
природних радіонуклідів безпосередній радіаційний вплив на с.-г. рослини й тварин є 
менш шкідливим, ніж накопичення в них радіонуклідів, які надходять в організм 
людини з с.-г. продуктами та спричинюють додаткове (понадфонове) опромінення. В 
Україні проблеми А. досліджують переважно в Ін-ті с.-г. радіології та у с.-г. вищих 
навчальних закладах. 

АГРОСТОЛОГІЯ – (від лат. agrestіs - польовий, дикоростучий і ...логія) галузь ботаніки, 
що вивчає трави; наука про трави. 

АГРОСУКЦЕСІЯ – обґрунтована послідовна заміна агрофітоценозів (посівів) на певному 
полі або земельній ділянці відповідно до прийнятої схеми чергування культур. 

АГРОСФЕРА – 1) частина біосфери, яку складають культурні рослини, свійські тварини і 
оброблений під сільськогосподарські культури ґрунт; 2) сукупність територій, на 
яких домінують культурні рослини, свійські тварини, оброблені ґрунти й пов'язані з 
ними організми (бур'яни, комахи, гриби, мікроорганізми, віруси, тваринний світ 
тощо.) До неї входять також луки, пасовища, сільські поселення. А. містить усі типи 
агроландшафтів, агробіоценозів і агроекосистем; 3) продукт 
сільськогосподарської діяльності людини – головний компонент 
антропогеоценозів і складова частина біосфери. 

АГРОТЕХНІКА – система прийомів обробітку сільськогосподарських культур, технологія 
рослинництва. Включає: сівозміни, обробіток ґрунту, внесення добрив, підготовку 
насіння до посіву, посів і посадку, догляд за рослинами, боротьбу з бур'янами, 
хворобами й шкідниками сільськогосподарських культур, збирання врожаю, а 
також снігозатримання, планування поверхні ґрунту, поливи й ін. Завдання А. - 
забезпечити високий урожай сільськогосподарських культур при мінімальних 
витратах праці й засобів на одиницю одержуваної продукції; вирішується 
впровадженням у сільськогосподарське виробництво досягнень науки й передового 
досвіду (згідно з місцевими господарськими та ґрунтово-кліматичними умови), 
хімізацією землеробства, комплексною механізацією й автоматизацією виробничих 
процесів.  

АГРОТЕХНІЧНІ, АГРОМЕЛІОРАТИВНІ Й ГІДРОМЕЛІОРАТИВНІ ЗАХОДИ – 1) дії, 
спрямовані на поліпшення механічних, фізичних, водно-фізичних і хімічних 
властивостей ґрунтів з метою підвищення їхнього виробничого потенціалу; 2) 
сукупність науково обґрунтованих прийомів обробітку ґрунтів з метою відтворення 
родючості земель сільськогосподарського призначення. 

АГРОТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПОЛІВ СІВОЗМІН – обліковий документ, що полегшує 
планування агротехніки вирощування с.-г. культур залежно від  конкретних умов 
окремого поля, а також забезпечує контроль за дотриманням установленої 
агротехніки. Господарства ведуть агротехнічні паспорти за довільною формою, 
керуючись розробленими Міністерством аграрної політики рекомендаціями, у яких 
передбачається, що агротехнічний паспорт складається щорічно на кожне поле всіх 
сівозмін господарства. 



АГРОТИП – агрофітоценоз або посів у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах одного типу 
польових культур разом з певною сукупністю бур'янів; за видовим складом останніх 
можна зробити висновки про екологічні умови, рівень та особливості агротехніки, історію 
використання поля. 

АГРОЦЕНОЗ – біотичне угруповання, створене з метою одержання сільськогосподарської 
продукції, яке регулярно підтримується людиною і має малу екологічну надійність, 
але високу врожайність (продуктивність) одного або декількох обраних видів 
(сортів, порід) рослин або тварин. Як правило, крім культурних рослин, до складу 
А. входять представники дикої флори й фауни, без яких А. функціонувати не може. 

АГРОХІМІКАТИ – добрива, хімічні меліоранти, кормові добавки тощо, які призначені 
для живлення рослин, регулювання родючості ґрунтів, підгодівлі тварин. 

АГРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТУ – сукупність агрохімічних показників, що 
характеризують родючість ґрунту. 

АГРОХІМІЧНІ ЗАХОДИ – сукупність науково обґрунтованих прийомів застосування 
агрохімікатів і пестицидів з метою відтворення родючості земель 
сільськогосподарського призначення при забезпеченні заходів з безпечного 
поводження з ними з метою охорони навколишнього природного середовища. 

АГРОХІМІЧНА СЛУЖБА – науково-виробнича система агрохімічного обслуговування 
сільського господарства, спрямована на ефективне й ресурсозбережне застосування 
добрив та агрохімікатів. Основними завданнями А. с. є агрохімічна паспортизація 
земель с.-г. призначення, оцінка родючості ґрунтів, охорона їх від деградації та 
розроблення технологій ресурсозбережного застосування агрохімікатів, проведення 
аналізів с.-г. продукції на відповідність нормативним (сертифікатним) вимогам. 
Діяльність А.С. регламентують Закон України «Про пестициди і агрохімікати» та інші 
нормативно-правові акти. 

АГРОХІМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ – діяльність із забезпечення виробників 
сільськогосподарської продукції агрохімікатами й пестицидами, торфом і 
продуктами його переробки, гіпсом, вапняними й органічними добривами, 
технологіями, технікою, а також діяльність із здійснення агротехнічних, 
агрохімічних, меліоративних, фітосанітарних, протиерозійних й інших заходів, із 
проведенню наукових досліджень у галузі забезпечення родючості земель 
сільськогосподарського призначення. 

АГРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ – визначення лабораторними методами хімічного складу 
рослин, кормів рослинного походження, ґрунту, добрив, пестицидів. А.А. 
проводять державні та приватні агрохімічні лабораторії. Замовити А.А. в хіміко-
аналітичній лабораторії ГО «ІЗП» можна зателефонувавши (+380978620710) або 
написавши на електронну пошту (anlisnyak@gmail.com). 

АГРОХІМІЯ – 1) наукова дисципліна, яка вивчає хімічні процеси в рослинах та ґрунтах, 
взаємовідносини між їх хімічним складом, а також шляхи застосування добрив і 
засобів хімічної меліорації з метою підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур і покращення якості одержуваної продукції; 2) 
наука про взаємодію добрив, ґрунту, рослин і клімату, кругообіг речовин у 
землеробстві й раціональне застосування добрив. А. є однією з базових дисциплін 
агроекологічної освіти. Головне завдання А. - вивчення кругообігу речовин у 
землеробстві та виявлення тих засобів впливу на хімічні процеси, що відбуваються в 



ґрунті й рослині, які можуть підвищувати врожай або змінювати його склад. 
Сформувалася А. в 2-й половині 19 ст. Становлення А. пов'язане з іменами А. 
Теєра, Ю. Лібіха, Д.І. Менделєєва, Д.М. Прянішнікова й ін. Розвивається на основі 
досягнень агрономії й хімії. 

АГРОФАЦІЯ – технологічна ділянка; просторово однорідна ділянка землі в межах окремого 
поля певної сівозміни. Виділяється на базі спеціально проведеної екологічної 
експертизи. Дія основних агрофакторів в А. відносно однакова. 

АГРОФІЗИКА – наука про фізичні процеси в ґрунті й рослинах, застосування методів і 
засобів, що регулюють фізичні умови життя сільськогосподарських культур (напр., 
температурний режим ґрунту, освітленість), для прискорення їхнього дозрівання й 
підвищення врожайності. Сформувалася в 20 ст. Становлення А. пов'язане з 
іменами Е. Рассела, А.Ф. Іоффе, Д.М. Прянішнікова, Н.А. Качинського й ін. 

АГРОФІТИ – види рослин, які культивуються в агробіоценозах. 

АГРОФІТОЦЕНОЗ – біотичне угруповання сільськогосподарських культур, створене й 
підтримуване людиною з метою одержання рослинної сільськогосподарської 
продукції. Складова частина агробіогеоценозу. 

АГРОФОН – 1) рівень вмісту поживних елементів (N, P, K), який досягнуто при внесенні 
мінеральних та органічних добрив в агроценозах; 2) стан ґрунту, що впливає на 
врожай сільськогосподарських культур. 

АДАПТАЦІЯ – пристосування окремих організмів, популяцій або угруповань до 
особливостей середовища, зокрема до розвитку в певних біогеоценозах 
(екосистемах). Може бути морфологічною, фізіологічною, а також пристосуванням 
поведінки. 

АДАПТОГЕНЕЗ – виникнення, розвиток і перетворення пристосувань (адаптацій) у 
процесі еволюції організмів. 

АЕРАЦІЯ ҐРУНТУ – процес газообміну між ґрунтом і атмосферою. А.Ґ. краще 
відбувається на легких та структурних і гірше - на важких і безструктурних 
ґрунтах. 

АЕРОЗОЛІ – дисперсні системи, що складаються з дрібних твердих або рідких часток у 
повітрі (або іншому газовому середовищі). Рідкі дисперсні системи у повітрі 
називають туманами, тверді - димами. Для одержання пестицидних А. ви-
користовують такі засоби: механічне диспергування шляхом тонкого розпилення 
часток пестициду в повітрі (або розчинів пестициду в різних розчинниках); 
термічне отримання А. шляхом випаровування пестициду з наступною 
конденсацією в повітрі при охолодженні; комбінований засіб, заснований на 
розпиленні пестициду за рахунок випаровування легколеткого розчинника. Розмір 
часточок А. пестициду може коливатися в широких межах (від часток до десятків 
мкм). 

АЕРОЗОЛЬНЕ ЗРОШЕННЯ – зрошення дрібними краплями води для регулювання 
температури й вологості приземного шару атмосфери. 

АЕРОЗЙОМКА – зйомка або фотографування земної поверхні з літальних апаратів з 
використанням спеціальних зйомочних систем (приймачів інформації), що 
працюють в різних діапазонах спектру електромагнітних хвиль. Розрізняють 



фотографічну, телевізійну, теплову, радіолокаційну та багатозональну аерозйомку. 
А. широко використовується в сільському господарстві. 

АЕРОКОСМІЧНІ МЕТОДИ (ДИСТАНЦІЙНА ІНДИКАЦІЯ) – методи безконтактної 
реєстрації електромагнітного поля екосистем (з вишок, вертольотів, літаків і 
супутників) і інтерпретації отриманих у такий спосіб зображень для вивчення 
складу, структури, ритміки і динаміки екосистем. Основним блоком індикаційної 
функції є геофізична індикаційна функція діяльної поверхні, яка формує відбивні 
та випромінювальні характеристики екосистем. Глибина діяльної поверхні 
визначається проникною здатністю випромінювання, яка в свою чергу залежить від 
довжини хвилі і фізичних властивостей поверхні. 

АЕРОТОП – внутрішня атмосфера екосистеми, яка є частиною приґрунтового повітря, 
склад і режим якого перебуває під безпосереднім впливом внутрішніх 
компонентів екосистеми, передусім - рослинності та ґрунту. 

АЗОТ – один з найважливіших елементів природи, складає 70 % земної атмосфери. А., як 
основа життя, є обов’язковою складовою багатьох органічних сполук, амінокислот, 
амідів, білків, нуклеїнових кислот та їхніх похідних, алкалоїдів, хлорофілу, 
регуляторів росту, ферментів тощо. У складі сухої речовини рослин його міститься 
від 1,5 до 5%. Як нестача, так і надлишок А. в ґрунті призводять до зниження 
продуктивності культури та погіршення якості врожаю. Він може реутилізуватися, 
відтікати із раніше утворених частин рослини у молоді, активніші органи. Тому 
нестача його насамперед проявляється на стані листків, які закінчили ріст. При 
цьому сповільнюється ріст стебла, листків і коренів. Пожовтіння листків (особливо 
нижніх) через розклад хлорофілу переходить у побуріння тканин та їх засихання, а 
ознаки передаються на подальший ярус. У злаків укорочується суцвіття (колос 
зверху, волоть знизу) і зменшується зернистість колосу. Формується щупле, 
невиповнене зерно. Характерне пожовтіння нижніх листків кукурудзи починається 
з верхнього кінчика листка, продовжується вздовж центральної жилки, причому 
краї листка деякий час залишаються зеленими. Оптимальне азотне живлення 
культури дає можливість максимально реалізувати потенціал сорту й одержати 
високоякісну продукцію. Під час розрядів атмосферної електрики або спалювання 
палива А. взаємодіє з киснем, утворюючи оксиди азоту, які вимиваються з 
атмосфери через атмосферні опади. Сполуки А. знаходяться в поверхневих водах, 
надходячи туди з комунальних і промислових стоків, а також з поверхневих стоків 
(наприклад, з ланів). 

АЗОТНІ ДОБРИВА – мінеральні речовини, що містять азот і використовуються як 
джерело азотного живлення рослин. А.Д. поділяють на 6 груп: амонійні (у формі 
NH4

+); аміачні (у формі NH3); нітратні (у формі NO3
-); амонійно-нітратні (у формі 

NO3
- і NH4

+); амідні (у формі NH2); суміші. А.Д. випускаються в твердому і рідкому 
видах. Серед твердих азотних добрив найбільш концентрованим є карбамід 
(сечовина), що містить 45-46% N, потім йде аміачна селітра, що містить 33,6-34,6% 
N. Менш концентроване добриво, що випускається у відносно великій кількості, - 
сульфат амонію містить 20-21% N. З рідких азотних добрив найпоширенішими є 
карбамидно-аміачна суміш (КАС) містить 28-32% N і аміачна вода, що 
випускається із змістом 20-21% N. А.Д. ефективні на різних ґрунтах під різні 
сільськогосподарські культури, особливо у районах зрошуваного землеробства. 
Неправильне застосування азотних добрив сприяє нагромадженню надлишкової 
кількості нітратів у сільськогосподарській продукції (плодах, овочах).  



АЗОТФІКСАЦІЯ – зв'язування молекулярного азоту атмосфери й переведення його в 
азотисті сполуки.  

АЗОТФІКСАЦІЯ БІОЛОГІЧНА – процес засвоєння молекулярного азоту й побудови з 
нього азотистих сполук мікроорганізмами. А.Б. здійснюється бульбочковими 
бактеріями, що живуть у симбіозі з вищими рослинами (симбіотична азотфіксація), 
а також вільноіснуючими азотфіксаторами - азотобактером, ціанобактеріями, 
спірилами, ентеробактеріями, синьо-зеленими водоростями, мікобактеріями 
(несимбіотична азотфіксація). А.Б. відіграє важливу роль у кругообігу азоту в 
природі й збагаченні ґрунту й водойм зв'язаним азотом (симбіотична азотфіксація 
щорічно може збагачувати 1 га ґрунту на 200-300 кг азоту, несимбіотична - на 15-
30 кг). Вільноіснуючі мікроорганізми використовують при реабілітації порушених 
та деградованих земель, лісомеліоративному освоєнні неугідь тощо.  

АКАРИЦИД – хімічна речовина, яка використовується для знищення шкідливих кліщів.  

АКВАКУЛЬТУРА – розведення корисних організмів у водному середовищі, в тому числі 
марикультура (морська аквакультура) – вирощування корисних водоростей, 
молюсків, риб та інших організмів у морях, лагунах, лиманах, річкових естуаріях. 
А. в природних та штучних континентальних водоймах та водотоках – це головним 
чином риборозведення. Продуктивність А., особливо марикультури, досягає 1-2 т 
риби з 1 га (у тропічних морях). У помірних широтах можна отримувати до 200 
кг/га, в окремих випадках – до 1 т/га. 

АКЛІМАКС – нестійкий стан фітоценозу. Напр., фітопланктон. 

АКЛІМАТИЗАЦІЯ – пристосування організмів до нових умов існування. Буквально під 
цим терміном розуміють пристосування до кліматичних, фізико-хімічних і 
ґрунтових умов нового середовища та його нових біоценозів. А. буває 
ПРИРОДНОЮ і ШТУЧНОЮ (спрямоване розведення тварин або рослин при 
активній участі людини). Акліматизованими можна вважати організми, які в нових 
умовах нормально розвиваються і дають життєздатне потомство. Із 
сільськогосподарських рослин в Україні акліматизовано кукурудзу, соняшник, 
картоплю та ін., із птахів – фазана, риб – товстолобика, амура тощо. 

АКЛІМАТИЗАЦІЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ – діяльність зі вселення водних біоресурсів 
цінних видів у водні об'єкти рибогосподарського значення й створення їхніх 
стійких популяцій у цих об'єктах, де водні біоресурси даних видів не жили раніше 
або втратили своє значення. 

АКСЕЛЕРАЦІЯ – різке прискорення росту й дозрівання рослин або тварин, а також 
збільшення їх розмірів. 

АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ АЗОТФІКСУЮЧА – показник інтенсивності процесу фіксації 
азоту, виражений масою молекулярного азоту, засвоєного за одиницю часу мікро-
організмами в одиниці маси або одиниці площі ґрунту. 

АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ БІОЛОГІЧНА – інтенсивність життєвих процесів у ґрунті. 
Виражається сумарним проявом активності біохімічних процесів, зумовлених 
вмістом у ґрунті певних ферментів, які виділяються в результаті життєдіяльності 
рослин і мікроорганізмів, а також акумульованих ґрунтом після руйнування 
відмерлих клітин. 



АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ДЕНІТРИФІКАЦІЙНА – показник інтенсивності процесу 
денітрифікації, який виражає зменшення маси нітратів, спричинене 
мікроорганізмами-денітрифікаторами в одиниці маси ґрунту за одиницю часу. 

АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ НІТРИФІКАЦІЙНА – показник інтенсивності процесу 
нітрифікації, виражений масою нітратів, утворених мікроорганізмами-
нітрифікаторами в одиниці маси ґрунту за одиницю часу. 

АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ФЕРМЕНТАТИВНА – сукупність процесів, які каталізуються 
іммобілізованими на ґрунтових частках та стабілізованими в ґрунтовому розчині 
ферментами. Це один з показників біологічної активності ґрунту, який 
характеризує потенційну здатність системи утримувати гомеостаз. 

АКУМУЛЯЦІЯ – в екологічному розумінні: 1) нагромадження в екосистемі органічних, 
органомінеральних та мінеральних речовин, що утворюються в процесі 
життєдіяльності організмів; 2) нагромадження в організмах і в навколишньому 
середовищі хімічних речовин-забруднювачів.  

АЛЕЛОПАТІЯ – (від греч. allelon - взаємно й pathos - страждання, хвороба) 1) взаємний 
вплив рослин один на одного (уповільнення росту, цвітіння) у результаті виділення 
ними в навколишнє середовище різних органічних речовин (антибіотиків, 
фітонцидів); 2) окремий випадок біотичних взаємин між організмами, коли один 
або обоє учасників зазнають негативного впливу партнера. Термін відносять до 
рослин, що нерідко пригнічують ріст один одного. Це пирій, ясен, лох. Вони легко 
входять до складу вже сформованих угруповань і витісняють із них інші види. При 
культивуванні рослин не можна вирощувати разом несумісні види. При складанні 
букетів квітів також варто враховувати явище алелопатії. У сільському 
господарстві явище А. застосовують під час складання структури сівозмін і 
змішаних посівів, для запобігання ґрунтовтомі в монокультурі і для боротьби з 
бур'янами, фітопатогенними організмами тощо. 

АЛЕЛОСПОЛІЯ – вплив рослин однієї популяції на рослини іншої вилученням 
(споживанням) з біотичного середовища в процесі життєдіяльності різних речовин 
(вуглекислоти, кисню, елементів мінерального живлення, органічних речовин 
тощо). А. призводить до збіднення ґрунту, погіршення світлового режиму в 
біоценозах. 

АЛЛОПОЛІПЛОІДІЯ – спадкова зміна в клітках рослин, рідше тварин, що полягає в 
кратному збільшенні числа наборів хромосом при міжвидових або міжродових 
схрещуваннях. Зустрічається в природі й може бути отримана цілеспрямовано 
(житньо-пшеничні, капустяно-редькові гібриди). Має важливе значення в процесах 
видоутворення в рослин. 

АЛОМОНИ – активні продукти життєдіяльності рослин, тварин і мікроорганізмів, які 
істотно змінюють біоценотичне середовище, а отже, відіграють важливу роль в 
алелопатії. У природних умовах при контакті з організмом, що сприймає А., останній 
спричиняє позитивну реакцію того організму, що виділяє аломони. 

АЛОХОРИ – рослини, насіння, плоди або спори яких поширюються вітром (анемохорії), 
водою (гідрохорії), тваринами (зоохори) або людиною (антропохорії). 



АЛЬБЕДО ҐРУНТУ – відношення кількості променевої енергії Сонця, відбитої від 
поверхні ґрунту, до кількості енергії, що падає на цю поверхню. Виражається в 
процентах. 

АЛЬГІЦИДИ – (від лат. alga – морська трава, водорость і caedo - убиваю) хімічні 
препарати із групи гербіцидів для знищення водяних рослин у каналах, 
водоймищах і т.п. 

АЛЬТЕРНАРІОЗИ – хвороби рослин, спричинені паразитичними грибами. Особливо 
шкідливий альтернаріоз капусти. На листах темні плями, у межах яких тканина 
відмирає. 

АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПАЛИВО – паливо, яке одержують в основному із сировини 
ненафтового походження, застосовують для скорочення споживання нафти. У 
сільському господарстві А.П. виробляють з рапсової олії, продуктів її переробки й 
сумішей з бензином, спиртом, гасом. Широке поширення як А.П. має й біогаз. 

АМЕНСАЛІЗМ – пригнічення одного організму іншим без помітного зворотного 
негативного впливу з боку пригніченого. Наприклад, малина звичайна пригнічує 
ріст обліпихи звичайної, волоський горіх — яблуні звичайної, картоплю не 
рекомендується садити між яблунями. 

АМОНІФІКАЦІЯ – процес розкладу мікроорганізмами органічних азотистих речовин з 
виділенням аміаку. Внаслідок А. важкозасвоюваний азот органічних сполук 
переходить у доступну для рослин форму. 

АМФІЦЕНОЗ – рослинне угруповання, що складається з видів життєвих форм, 
характерних для різних типів рослинності (наприклад, угруповання в лісостепу, а 
також галявини у лісі в лісовій зоні, що формуються з видів, характерних для 
лісового та лучного типів рослинності). 

АНАЛІЗ ВОДИ – якісне та кількісне визначення хімічного, бактеріологічного і 
біологічного складу, фізичних, технічних та інших властивостей води (природної, 
стічної, технологічної та ін.) за сукупністю показників її якості. Фізичні 
властивості, які визначають при А.В., це - запах, смак і присмак, температура, 
щільність, прозорість (мутність) води, наявність у ній завислих речовин та ін; 
технічні – агресивність води, її корозійна активність, здатність руйнувати бетон, 
метали та інші матеріали. Бактеріологічний аналіз дозволяє визначити у воді вміст 
бактерій, їх види та кількість; біологічний – склад тваринних і рослинних 
організмів, які живуть у ній; хімічний – водневий показник, вміст головних іонів, 
мікроелементів, розчинених газів, вміст біогенних та органічних речовин, кількість 
і склад завислих речовин. Набір показників за якими виконується А.В. 
визначається в залежності від мети досліджень, а їх кількість постійно 
збільшується, що потребує подальшої автоматизації, удосконалювання існуючих і 
створення нових високочутливих методів досліджень. Результати А.В. 
використовують для екологічної експертизи, характеристики екологічного стану 
вод і процесів, які в них відбуваються; оцінки придатності вод для існування 
водних організмів та для різних видів водокористування (господарсько-питного, 
культурно-побутового, промислового, зрошення та ін.); визначення характеру 
взаємодії вод з навколишнім середовищем; моделювання та прогнозування 
швидкості й направленості змін складу та властивостей води під впливом 
природних й антропогенних факторів. В Україні А.В. виконують організації, які 
підпорядковані численним міністерствам і відомствам, що пов’язано з виключно 
важливою роллю води у житті людства і використанням її у різних галузях 



господарства. Замовити А.В. в хіміко-аналітичній лабораторії ГО «ІЗП» можна 
зателефонувавши (+380978620710) або написавши на електронну пошту 
(anlisnyak@gmail.com). 

АНАЛІЗ ҐРУНТУ – сукупність операцій, що виконуються з метою визначення складу, 
фізико-механічних, фізико-хімічних, хімічних, агрохімічних та біологічних 
властивостей ґрунтів. Замовити А.Ґ. в хіміко-аналітичній лабораторії ГО «ІЗП» 
можна зателефонувавши (+380978620710) або написавши на електронну пошту 
(anlisnyak@gmail.com). 

АНТЕКОЛОГІЯ – розділ екології, що вивчає цвітіння та запилення квіток рослин, а також 
продукування пилку, нектару, насіння. 

АНТРАКНОЗИ – хвороби рослин, які спричинені паразитичними грибами. Уражають 
зернобобові, плодові, баштанні та інші культури. На надземних органах плями, 
виразки з темно-червоними або чорними краями. 

АНТРОПОГЕННА РОСЛИННІСТЬ – угруповання рослин, що виникають у результаті 
діяльності людини (посіву й посадки рослин, випасу худоби, вирубки лісу, 
осушення боліт). 

АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ – комплекс антропогенних факторів, які 
впливають на стан компонентів біосфери, здоров’я населення. 

АНТРОПОГЕННИЙ ҐРУНТОПЕРЕТВОРНИЙ ПРОЦЕС – процес активного 
використання ґрунту як засобу сільськогосподарського використання, що може 
призводити до зміни ґрунтового покриву. Змінюючи природний ґрунтовий покрив, 
людина створює нові види ґрунтів. 

АНТРОПОГЕННИЙ ОБ'ЄКТ  – об'єкт, створений людиною для забезпечення його 
соціальних потреб, і який не має властивостей природних об'єктів. 

АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ – явища та проблеми, що зобов’язані своїм походженням 
діяльністю людини. Вони дуже різноманітні. Серед головних А.Ф., які створюють 
агроекологічні проблеми, необхідно виділити наступні: обезліснення в процесі 
сільськогосподарської діяльності та розробки лісових ресурсів; використання 
добрив, пестицидів, консервантів і антибіотиків; зрошення та агролісомеліорація в 
агроекосистемах; будівництво гідроелектростанцій, каналів, ставків і водоймищ; 
забруднення та зараження навколишнього середовища. Результатом впливу всіх 
цих А.Ф. стає поява агротехносфери, ноосфери і, як наслідок, ставиться питання 
про появу "нової величезної геологічної сили на поверхні нашої планети". 

АНТРОПОГЕОЦЕНОЗ – система, об'єктами якої є люди, людські поселення й 
довколишня жива і нежива природа. А. не обмежується населеним пунктом. Він 
може поширюватись на всю територію, яку експлуатує населення, на весь простір, 
що є об'єктом господарської діяльності людини. 

АНТРОПОФІТИ – рослини, що постійно зустрічаються в агрофітоценозах у результаті 
впливу людини; ті, що увійшли в місцеву флору завдяки людині, а також види 
рослин, що постійно ростуть у місцях, створених людиною. 

АРБОРИЦИДИ – (від лат. arbor - дерево й caedo - убиваю) хімічні препарати для 
знищення небажаної деревинно-чагарникової рослинності, напр. чагарнику на 
пасовищі; належать до гербіцидів. 



АРИДИЗАЦІЯ РОСЛИННОСТІ – збільшення кількості ксерофільних видів у її складі із 
загальним зменшенням зімкнутості рослинного покриву та біологічної 
продуктивності. 

АРИДНИЙ – термін, що характеризує територію або кліматичні умови з дефіцитом опадів 
для вирощування сільськогосподарських культур без зрошення. 

АРИДНИЙ КЛІМАТ – (від лат. – сухий) умови, при яких випаровування суттєво 
перевищує кількість опадів, що випали. 

АРТЕЗІАНСЬКІ ВОДИ – підземні води, які залягають в більш-менш глибоких водоносних 
пластах між водотривкими шарами й утворюють басейни. А.В. перебувають під 
напором, внаслідок чого вони, будучи розкриті шпарами (артезіанськими 
колодязями), піднімаються вище покрівлі водоносного пласту й при достатній 
висоті напору виливаються на поверхню або фонтанують. А.В. одержали свою 
назву від провінції Артуа у Франції, де в XІІ ст. уперше в Європі був улаштований 
артезіанський колодязь, що виводив із глибоких водоносних шарів напірну воду 
самоплинним шляхом. Однак подібні колодязі були відомі ще в давнину в Китаї і 
Єгипті. 

АТЛАСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ – група тематичних комплексних атласів, карти 
яких відображають територіальну організацію і структуру сільського господарства, 
технологічні процеси та зв’язок галузі з природними та екологічними умовами 
регіону. А.С. включають розділи, що характеризують географічне положення 
регіону, місце сільського господарства в загальній системі народногосподарського 
комплексу, природні та соціально-економічні умови і фактори розвитку галузі 
(земельні й трудові ресурси, матеріально-технічна база, наука та підготовка кадрів), 
загальну характеристику сільськогосподарського виробництва, агропромислові 
комплекси та виробничо-економічні зв’язки.  

АТМОСФЕРНІ ОПАДИ – 1) продукт конденсації або сублімації водяної пари в атмосфері 
або на поверхні землі, на предметах або рослинах; 2) роса, дощ, сніг, паморозь, 
град, що випадають з атмосфери на земну поверхню. Вимірюються в перерахунку 
на рідкі опади в мм на рік. А.О. грають головну роль при вирощуванні 
сільськогосподарських культур.  

АТРАКТАНТИ – (від лат. attraho - притягаю до себе) природні або синтетичні речовини, 
що приваблюють тварин, особливо комах. Застосовуються як принади для 
шкідників сільськогосподарських рослин. 

АСОЦІАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ – група елементів, наявна в досліджуваному 
об’єкті в кількості, що перевищує фоновий (нормативний) вміст. 

АФІЦИД – хімічна речовина для боротьби з попелицями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б 
БАГАТОРІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ НАСАДЖЕННЯ – сільськогосподарське 

угіддя, використовуване під штучно створені деревні, чагарникові або трав'янисті 
багаторічні насадження, призначені для одержання врожаю плодово-ягідної, 
технічної й лікарської продукції, а також для декоративного оформлення територій. 
До Б.С.Н. відносять: сад, виноградник, ягідник, плодовий розплідник, плантації та 
ін. 

БАЗИС ЕРОЗІЇ – горизонтальна поверхня, на рівні якої водотік втрачає свою силу й водна 
ерозія припиняється. Розрізняють: загальний Б.Е. - рівень Світового океану й 
місцеві Б.Е. - рівень води в озері, місці впадання приток у ріку, виходів твердих 
порід, що загачують ріку, й ін. 

БАКТЕРИЗАЦІЯ НАСІННЯ – передпосівний обробіток насіння суспензією корисних 
мікроорганізмів, наприклад, бульбочкові бактерії. 

БАКТЕРИЦИДИ – 1) речовини, здатні вбивати бактерії; 2) отрутохімікати, що 
застосовуються для боротьби з бактеріями. 

БАКТЕРІАЛЬНІ ДОБРИВА – препарати, що містять корисні для сільськогосподарських 
культур ґрунтові мікроорганізми (напр., нітрагін - культура бульбочкових бактерій 
й ін.). Вносять у ґрунт разом з насінням. 

БАКТЕРІОЗ РОСЛИН – хвороба рослин, спричинена бактеріями. 

БАКТЕРІОСТАЗ – повне припинення росту та розмноження бактерій під впливом 
несприятливих фізичних, хімічних та інших факторів; після припинення їх дії ріст і 
розмноження бактерій може відновитися. 

БАКТЕРІОФІЗМ – форма симбіозу, живлення вищих рослин за допомогою симбіонтів-
бактерій (бульбочкові азотфіксатори). 

БАЛАНС ВОДНИЙ – співвідношення приходу, витрати й акумуляції води за певний 
проміжок часу на даній території. 

БАЛАНС ЗВОЛОЖЕННЯ – різниця між кількістю опадів і випаровуванням за певний 
проміжок часу в даному місці. 

БАЛАНС СОЛЕЙ ҐРУНТУ – кількісне вираження змін запасу хімічних солей в певному 
шарі ґрунту зони аерації на обмеженій площі землевикористання за певний 
проміжок часу. Показує різницю між надходженням солей з атмосферними 
опадами, зрошувальними й підґрунтовими водами, хімічними меліорантами, 
добривами, пестицидами і їх втратами з продуктами мінералізації рослинних 
решток та виносом їх з рослинною продукцією, вилуговування в нижні шари 
ґрунту промивними водами атмосферних опадів і зрошення, поверхневого змиву 
або здуву внаслідок водної та вітрової ерозії, внутрішньоґрунтового бокового 
відтоку сольових ґрунтових розчинів (останні дві статті балансу можуть бути й зі 
знаком “плюс”). Математичною інтерпретацією Б.С.Ґ. є рівняння, яке представляє 
собою різницю між приходними й від’ємними статтями балансу, вираженими в 
однакових розмірностях системи одиниць. На основі Б.С.Ґ. можна зробити 
висновок про кількісні параметри екологічно важливих сольових процесів 
(засолення, розсолення ґрунту) й необхідність застосування інженерно-



меліоративних, агромеліоративних та ін. заходів з управління ними. Дослідження з 
визначення окремих статей Б.С.Ґ. ведуть наукові й науково-виробничі установи 
ґрунтово-меліоративного, агрономічного й екологічного профілю. 

БАНК ҐРУНТОВИХ ЗРАЗКІВ – систематичний або постійний збір та довгострокове 
зберігання репрезентативних ґрунтових зразків для: документації стану ґрунту на 
час відбирання зразків; контролювання над методами аналізування. 

БАШТАННІ КУЛЬТУРИ – група рослин родини гарбузових (кавун, диня, деякі види 
гарбузів). Харчові, кормові, олійні, лікарські, декоративні й медоносні рослини. 
Вирощують Б.К. на всіх континентах. 

БЕЗМОРОЗНИЙ ПЕРІОД – частина року між багаторічними середніми датами останнього 
заморозку  навесні й першого заморозку восени. 

БЕЗПЕКА ЕКОЛОГІЧНА – 1) стан природних територій, при якому в їх межах відсутня 
загроза порушення балансу екологічних компонентів, втрати екологічної стійкості 
та руйнування екологічних систем під впливом того чи іншого виду антропогенної 
дії на природне середовище; 2) відсутність у проектах використання природного 
середовища позицій, що зумовлюють можливість нанесення йому помітної 
екологічної шкоди. 

БЕЗПЕРЕРВНЕ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – процес 
удосконалювання системи екологічного керування з метою поліпшення стану 
навколишнього середовища відповідно до екологічної політики організації. Процес 
удосконалювання не обов'язково повинен проходити одночасно у всіх галузях 
діяльності організації. 

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКТУ – гарантія того, що продукти не завдадуть шкоди споживачу 
під час їхнього приготування або споживання, відповідно до їхнього призначення. 

БІОГАЗ – альтернативне паливо, яке утворюється в результаті метанового бродіння різних 
органічних відходів сільського господарства, лісооброблювальної та харчової 
промисловості, комунального господарства й ін.; складається з метану (30-75%) і 
діоксиду вуглецю.  

БІОГЕННІ ЕЛЕМЕНТИ – хімічні елементи, що постійно входять до складу живих 
організмів і вибірково поглинаються з навколишнього середовища у великих 
кількостях (азот, фосфор, сірка, калій, магній, кальцій). 

БІОГЕОХІМІЧНЕ ОПРОБУВАННЯ – відбір проб рослинності, який проводиться 
одночасно з відбором ґрунтових проб. 

БІОГЕОЦЕНОЗ – сукупність на певній території земної поверхні однорідних природних 
явищ зі своєю специфікою взаємодії компонентів, певним типом обміну речовин та 
енергії між собою й іншими явищами, що знаходяться в постійному русі й 
розвитку. 

БІОІНДИКАТОР – 1) група особин одного виду або угруповань, за наявністю, станом і 
поводженням яких судять про зміни в середовищі, у тому числі про присутність і 
консервацію забруднювачів; 2) вид або угруповання, які вказують на характерні 
особливості середовища, що зумовлені наявністю корисних копалин. 



БІОІНДИКАЦІЯ – оцінка стану навколишнього середовища за станом біоіндикаторів, 
прогнозування його змін. Наприклад, люди вже давно користуються 
біоіндикаторами для прогнозування природи (народні прикмети). Геологи 
помітили, що деякі рослини вказують на родовища корисних копалин. Для Б. 
атмосферного повітря екологи використовують лишайники й вищі рослини (сосна, 
липа й ін.). 

БІОКОНСЕРВАЦІЯ – система заходів, спрямованих на збереження генетичної та видової 
різноманітності шляхом збереження популяційних і видових генотипів окремих 
особин поза природними місцями проживання – на племінних фермах, у 
ботанічних садах, колекціях культур і т.п. 

БІОКУМУЛЯЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ – здатність пестицидів до накопичення в живих 
організмах. Деякі пестициди можуть накопичуватися в тканинах (наприклад, 
організмів, які живуть у воді) в концентраціях, у тисячі разів більших, ніж у воді. 
Б.П. можна визначити з допомогою вимірювання вмісту пестицидів у 
навколишньому середовищі на різних трофічних рівнях, а її мірою є коефіцієнт 
біокумуляції.  

БІОЛОГІЧНА АВАРІЯ – аварія, що супроводжується поширенням небезпечних 
біологічних речовин у кількостях, що створюють небезпеку для життя й здоров'я 
людей, для сільськогосподарських тварин і рослин, що призводить до шкоди 
навколишньому природному середовищу. 

БІОЛОГІЧНА МЕЛІОРАЦІЯ – 1) меліорація, спрямована на інтенсивне підвищення 
родючості порушених земель, урожайності сільськогосподарських і лісових 
культур шляхом застосування системи агротехнічних і гідромеліоративних заходів. 
До основних заходів Б.М. належать внесення підвищених доз органічних і 
мінеральних добрив, посів багаторічних бобових культур, посадка 
ґрунтопокращуючих дерев і чагарників; 2) заходи, що підвищують родючість 
ґрунтів шляхом внесення в ґрунти живих організмів (мікроорганізмів, тварин і 
рослин) і/або продуктів їхньої життєдіяльності. 

БІОЛОГІЧНА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ – відновлення за допомогою біологічних засобів і 
методів корисних властивостей і якостей земельних територій, порушених 
господарською діяльністю. 

БІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ - складова частина органічного забруднення, 
обумовленого дисемінацією збудників інфекційних та інвазійних хвороб, а також 
шкідливими комахами й кліщами, переносниками збудників хвороб людини, 
тварин і рослин. 

БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ – спосіб очищення або знезараження вод, який 
оснований на розкладі або мінералізації органічних речовин під впливом 
життєдіяльності організмів (очисні ставки, поля зрошення, поля фільтрації, 
біологічні фільтри тощо).  

БІОЛОГІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ – етап рекультивації ґрунтів і земель, що 
включає комплекс агрохімічних і фітомеліоративних заходів щодо відновлення 
родючості порушених ґрунтів. 

БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН - захист агрофітоценозів від шкідників і хвороб за 
допомогою біологічних засобів. 



БІОЛОГО-СОЦІАЛЬНА НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ – стан, при якому на певній 
території порушуються нормальні умови життя й діяльності людей, існування 
сільськогосподарських тварин і зростання рослин, виникає загроза життю й 
здоров'ю людей, широкого поширення інфекційних хвороб, втрат 
сільськогосподарських тварин і рослин. 

БІОМАСА – сукупність живої речовини організмів (виду, живого компонента екосистеми, 
угруповання) на одиниці площі або в одиницях об’єму, виражене в одиницях маси 
(енергії). 

БІОНЕБЕЗПЕКА – потенційний ризик, що виникає при перенесенні штучно створених 
генетичних систем, конструкцій у генотипи існуючих організмів, появі нових 
білків та біологічно активних речовин, які можуть бути шкідливими для людей і 
тварин. 

БІОПЕСТИЦИДИ – біологічна альтернатива хімічним пестицидам; препарати 
мікроорганізмів, які менш шкідливі для навколишнього природного середовища. У 
якості Б. використовують ряд препаратів бактерій, грибів і вірусів. По мірі того, як 
застосування хімічних пестицидів забороняється або обмежується, перед Б. 
відкриваються нові можливості. 

БІОПРОДУКТИВНІСТЬ – 1) біомаса, вироблена популяцією або угрупованням на 
одиниці площі за одиницю часу; повна або валова первинна продуктивність 
повинна включати також енергію і біогенні леткі речовини (гази, аерозолі); 2) 
зростання ресурсів екологічно цінних організмів (їх ваги, числа) на одиницю площі 
за одиницю часу. 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ГЕНЕТИЧНЕ – включає різноманіття, асоційоване з видами домашніх 
рослин і тварин, яких використовують на фермах, а також із генетичними запасами, 
які утримуються в генетичних банках. 

БІОТЕСТУВАННЯ – експериментальне визначення ступеня стійкості (резистентності) 
організмів до різних забруднюючих речовин.   

БІОТЕХНОЛОГІЯ – 1) напрям сучасної науки й техніки, головним завданням якого є 
використання біологічних процесів для виробничих цілей; 2) використання живих 
організмів і біологічних процесів у виробництві. Б. - міждисциплінарна область, що 
виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук. З розвитком Б. пов'язують 
рішення глобальних проблем людства - ліквідацію нестачі продовольства, енергії, 
мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я і якості навколишнього 
середовища.. 

БІОЦЕНОЗ – стала система разом існуючих на певній території організмів (біоти) і 
створеного ними біоценотичного середовища. 

БІОЦЕНОЗИ   КУЛЬТУРНІ – біоценози, які постійно перебувають під впливом людини. Б.К. 
менш сталі та містять незначну кількість видів порівняно з природними. 

БІОЦЕНОЗИ ФУНКЦІОНАЛЬНО ПОВНОЧЛЕННІ – біоценози, що складаються з усіх трьох 
функціональних груп: продуцентів, консументів, редуцентів. До них належать усі 
природні й абсолютна більшість штучних (агрономічних) екосистем. 

БІОЦЕНОЛОГІЯ – вчення про біологічні угруповання чи біоценози, їх склад, 
структуру, динаміку, походження, внутрішнє (біоценотичне) середовище, 
використання й охорону.  



БІОЦИД – хімічна речовина, що володіє властивістю вбивати живі організми. 

БОГАРА, БОГАРНІ ЗЕМЛІ – неполивні землі в районах зрошуваного землеробства. 
Поширені переважно в передгір’ях і на окраїнах оазисів. На Б. вирощують 
найбільш посухостійкі культури.  

БОЛОТНІ ҐРУНТИ – група ґрунтів, які формуються в умовах надлишкового зволоження 
поверхневими або підґрунтовими водами під специфічною вологолюбною 
рослинністю. Група Б.Ґ. об’єднує два типи: 1) болотні верхові ґрунти; 2) болотні 
низинні ґрунти. 

БОНІТЕТ – умовний показник (бал), який використовується для оцінки природних 
ресурсів і порівняльної характеристики земель, лісу, тваринного світу, природних 
територій і т.п. 

БОНІТУВАННЯ ҐРУНТУ – порівняльна оцінка в балах якості ґрунту за природними 
властивостями. Необхідна для економічної оцінки землі, ведення земельного 
кадастру, меліорації тощо. 

БОНІТУВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – якісна оцінка окремих природних ресурсів 
(вод, земель, лісів і т.п.), їх територіальних поєднань (біогеоценозів, угідь, 
ландшафтів) у балах. 

БРИКЕТИ ПЕСТИЦИДНІ – препаративна форма пестициду (родентициду), яка 
використовується для принад проти мишоподібних гризунів. 

БРУЦЕЛЬОЗ – хронічне інфекційне захворювання людини й свійських тварин (корів, 
овець, кіз, свиней), спричинене бруцеллами. Люди заражаються при догляді за 
хворими тваринами й при вживанні в їжу інфікованих м'ясних і молочних 
продуктів. Ознаки: хвилеподібна лихоманка, збільшення печінки й селезінки, 
враження суглобів й ін. Тварини частіше заражаються з кормом і водою (свині й 
вівці - при злучці); основна ознака у тварин - аборт. 

БУЛЬБОЧКОВІ БАКТЕРІЇ – рід бактерій, що утворюють на корінні багатьох бобових 
рослин бульбочки й фіксують молекулярний азот повітря в умовах симбіозу з 
рослиною. Спор не утворюють, аероби. Збагачують ґрунт азотом. Напр., на коренях 
багатьох бобових розвиваються невеликі бульби, утворені тканиною, що 
розрослася після заселення в неї бактерій роду ризобіум. Вони здатні фіксувати 
атмосферний азот, переводячи його в сполуки, легко засвоювані рослинами. 

БУРІ ЛІСОВІ ҐРУНТИ – ґрунти, які формуються переважно в горах та на добре 
дренованих рівнинах під лісовими насадженнями дуже різноманітного складу: від 
хвойних мертвопокрівних до широколистяних трав’янистих лісів. Синонім – 
БУРОЗЕМИ. 

БУРІ НАПІВПУСТЕЛЬНІ ҐРУНТИ – ґрунти, які поширені у напівпустельній зоні під 
розрідженою полино-солянковою рослинністю в умовах різко посушливого 
клімату. 

БУР'ЯНИ – це повноправні та закономірні компоненти агрофітоценозу разом з 
культурними рослинами, для яких культура корисна й життєво необхідна; свій 
негативний вплив Б. проявляють лише в разі масового розмноження. 



БУР'ЯНИ КАРАНТИННІ – рослини, занесені до державних переліків видів, щодо яких 
оголошено карантин, тобто правовий режим, що передбачає систему світових, 
державних, місцевих заходів, які забезпечують запобігання проникненню каран-
тинних видів у місце, де вони ще не зростали. Рослини внутрішнього карантину 
вже спостерігалися на території України, але ще не поширилися, а рослини 
зовнішнього карантину ще не мають будь-якого поширення в Україні, але можуть 
сюди потрапити. 

БУР'ЯН СЕГЕТАЛЬНИЙ – бур'ян (рослина), який зустрічається лише в посівах. Напр., 
кукіль, костриця посівна та ін. 

БУФЕРНІСТЬ (БУФЕРНА ЗДАТНІСТЬ) ҐРУНТУ ДО ЗАБРУДНЕННЯ – 1) здатність 
ґрунту зменшувати концентрацію хімічних елементів у техногенних геохімічних 
потоках розсіювання; 2) здатність ґрунту підтримувати постійний хімічний стан 
при дії на нього потоків хімічних речовин природного й антропогенного характеру. 

БУФЕРНІСТЬ ҐРУНТУ – 1) здатність ґрунту протистояти зміні реакції середовища (рН) 
при додаванні кислоти або лугу; 2) здатність ґрунту підтримувати постійний 
хімічний стан при впливі на нього потоку хімічної речовини. Так, чорноземи мають 
буферність 5-6 (порівняно з піском, де вона дорівнює 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В 
ВАЖКІ МЕТАЛИ – хімічні елементи, що мають щільність більше 5 г/см3 і відносну 

атомну масу більше 50 та виявляють властивості металів. При антропогенному 
використанні В.М. забруднюють навколишнє середовище та токсично впливають 
на живі організми й екосистеми. У мікродозах В.М. - біологічно активні елементи, 
у великих - отрута. Замовити визначення В.М. можна в хіміко-аналітичній 
лабораторії ГО «ІЗП» зателефонувавши (+380978620710) або написавши на 
електронну пошту (anlisnyak@gmail.com). 

ВАЛЕНТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА – ступінь спроможності визначеного виду витримувати 
зміни якого-небудь фактора середовища. Види з широкою В.Е. називають 
ЕВРИБІОНТНИМИ, з вузькою – СТЕНОБІОНТНИМИ. 

ВАЛИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ – штучні земляні споруди на схилах, які створені з метою 
попередження водної ерозії ґрунту. 

ВАЛИ-ТЕРАСИ – земляні споруди, які призначені для регулювання поверхневого стоку 
шляхом зміни профілю схилу.  

ВАЛОВИЙ ВМІСТ МЕТАЛІВ – загальний вміст металів у ґрунті, що включає різні їх 
форми (за ступенем рухомості). 

ВАПНУВАННЯ ҐРУНТУ – хімічна меліорація кислих ґрунтів шляхом застосування 
хімічних меліорантів або вапняних добрив. 

ВАПНЯКИ – осадочні гірські породи, переважно морського походження, містять 55-56 % 
СаО, близько 0,9 % МgО і складаються здебільшого з мінералів кальциту, 
кремнезему, оксидів заліза та глауконіту. При розмелюванні вапнякових порід, 
доломітів і крейди отримують вапнякове борошно, а при їх випалюванні – палене 
вапно. 

ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ – утворення нового багатоклітинного організму з 
частини материнського шляхом брунькування, поділу (у нижчих тварин і рослин), 
а також за допомогою кореневищ, паростків, цибулин, бульб і ін. (у вищих рослин). 
Використовується в плодівництві, овочівництві й ін. галузях сільського 
господарства. Іноді вегетативне розмноження відносять до безстатевого 
розмноження. 

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 1) період року, у який можливий ріст і розвиток (вегетація) 
рослин; тривалість залежить головним чином від географічної широти, клімату (на 
півночі він коротший, на півдні довший); 2) час (у добах) від проростання насіння 
до дозрівання (у рослинництві від посіву до збирання). Напр., В.П. озимої пшениці 
200-350 діб, ярої - 62-189 діб. 

ВЕГЕТАЦІЯ – стан активної життєдіяльності рослин, який проявляється в живленні, рості 
й розвитку. 

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА – домашні парнокопитні жуйні тварини родини полорогих 
роду справжніх биків. В.Р.Х. розповсюджена по всьому світі й відіграє величезну 
роль в економіці сільського господарства. Розводять її в основному через молоко й 
м'ясо. Середньорічний удій корів молочних порід 4-5 тисяч літрів, максимальний - 
близько 20 тисяч літрів; жирність молока 3,6-6%. Корови важать 200-600 (до 1000) 



кг, бики 300-900 (до 1600) кг. Молодняк м'ясних порід до 1,5-2 років важить 400-
500 кг. 

ВЕСНА – пора року, перехідний сезон між зимою і літом, який у Північній півкулі 
охоплює місяці березень, квітень і травень. За астрономічними ознаками В. – 
проміжок часу між весняним рівноденням (20-21 березня) й літнім сонцестоянням 
(22-23 червня). У кліматології В. – це стійкий перехід середньодобової температури 
повітря через 00С у бік підвищення; у синоптичній метеорології – період, який 
характеризується послабленням циклічної діяльності й посиленням радіаційного 
фактора. В Україні за характером розвитку атмосферних процесів і температурним 
режимом В. має кілька періодів. За датами настання розрізняють В. РАННЮ і 
ПІЗНЮ, за температурним режимом – ТЕПЛУ і ХОЛОДНУ, за характером 
розвитку – ДРУЖНУ і ЗАТЯЖНУ. 

ВЕТЕРИНАРІЯ – (від лат. veterіnarіus - доглядаючий за худобою, що лікує худобу) галузь 
науки й практична діяльність, спрямовані на попередження й лікування хвороб 
тварин, захист людей від зооантропонозів, випуск доброякісних у ветеринарно-
санітарному відношенні продуктів тваринництва й ветеринарно-санітарний захист 
навколишнього середовища. Найдавніші відомості про лікування тварин відносять 
до 4-го тис. до н.е.; виникнення професійної ветеринарії на Русі - до 10-13 ст. 
Становлення ветеринарії пов'язане з розвитком медицини, біології, хімії, фізики й 
ін. наук. Більшу роль у розвитку ветеринарії зіграли вчені К. Буржела, Е. Дженнер, 
В.І. Всеволодов, К.І. Скрябін, С. Вишелесський та ін. Ветеринарія поєднує 
епізоотологію, паразитологію, ветеринарну санітарію, ветеринарно-санітарну 
експертизу, клінічну діагностику, терапію, хірургію, фармакологію, зоогігієну, а 
також ветеринарну мікробіологію й вірусологію, нормальну й патологічну 
анатомію й фізіологію тварин; тісно пов'язана із зоотехнією. Основні проблеми 
сучасної ветеринарії - розробка новітніх методів захисту тварин від збудників 
хвороб, у першу чергу від вірусних і гельмінтозів, людей - від антропозоонозів; 
вивчення ветеринарної географії, питань епізоотологічного прогнозування, 
ветеринарного обслуговування тварин у тваринницьких комплексах та ін. 

ВИД ШКІДЛИВИЙ – вид, що завдає шкоди господарству людини або спричинює 
захворювання. Відносне поняття, оскільки той самий вид може бути економічно чи 
соціально небажаним у одному місці й корисним в іншому. 

ВИДИ СТЕНОТОПНІ – види з вузькими зонами екологічного оптимуму (низькою 
екологічною валентністю). 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – 
передача землі  сільськогосподарського призначення у власність або в орендне 
користування громадянам для ведення особистого підсобного господарства, 
садівництва, городництва, сінокосіння й випасання худоби; громадянам, 
колективним та кооперативним сільськогосподарським підприємствам і 
організаціям для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 
сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, 
сільським професійно-технічним училищам і загальноосвітнім школам для дос-
лідних і навчальних цілей, ведення сільського господарства; 
несільськогосподарським підприємствам, установам, організаціям, громадським 
об'єднанням та релігійним організаціям для ведення підсобного сільського 
господарства. У випадках, передбачених законодавством України, землі 
сільськогосподарського призначення можуть надаватись для ведення сільського 
господарства й іншим організаціям. За власниками закріплюються обов'язки 
охорони та відтворення  родючості земель, застосування меліоративних заходів. 



ВИЛУЧЕНІ ЗЕМЛІ – штучно виведені з обробітку сільськогосподарські землі, для 
запобігання подальшій їх деградації. Види В.З.: зі зрошення (при засоленні й 
осолонцюванні ґрунтів, піднятті рівня підґрунтових вод тощо), схилові (при 
крутизні схилу більше 60). 

ВИМОГИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – запропоновані 
для господарської й іншої діяльності обов'язкові умови, обмеження або їхня 
сукупність, установлені законами, іншими нормативними правовими актами, 
природоохоронними нормативами, державними стандартами й іншими 
нормативними документами в галузі охорони навколишнього середовища. 

ВИМОКАННЯ РОСЛИН – загибель рослин, тривалий час залитих водою, від нестачі 
кисню. Спостерігається переважно навесні, коли вода у великій кількості 
збирається на поверхні ґрунту, що ще не встиг відтанути і не вбирає цю воду; може 
трапитися й під час тривалих відлиг узимку. 

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ҐРУНТУ – інтегральний показник ґрунтової родючості 
земель сільськогосподарських угідь, обумовлений сукупністю показників, що 
характеризують вміст в орному шарі необхідних рослинам поживних речовин і 
відповідних фізичних, фізико-хімічних і біологічних умов. В.П.Ґ. індивідуальний 
для різних сортів і видів сільськогосподарських культур і оцінюється відповідністю 
врожайності оброблюваних із застосуванням зональної агротехніки культур їхнім 
сортовим особливостям. 

ВИСНАЖЕННЯ ҐРУНТУ – збідніння елементами живлення й зменшення біологічної 
активності ґрунту в результаті його нераціонального використання. 

ВІДНОВЛЕННЯ ҐРУНТОВОЇ РОДЮЧОСТІ – заходи щодо штучного або природного 
відновлення основних факторів ґрунтової родючості порушених або забруднених 
земель сільськогосподарських угідь. 

ВІДНОВЛЮВАННЯ ҐРУНТІВ – заходи щодо відновлювання функцій ґрунтів для 
передбачуваного використання або для захисту людини та навколишнього 
середовища від небезпек. 

ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ – збереження й підвищення родючості земель 
сільськогосподарського призначення за допомогою систематичного проведення 
агротехнічних, агрохімічних, меліоративних, фітосанітарних, протиерозійних і 
інших заходів. 

ВІРОЗ РОСЛИН – хвороба сільськогосподарських рослин, яка спричинена вірусами. 

ВІРУС – неклітинна форма життя, котра здатна проникати в певні живі клітини й 
розмножуватися лише всередині них. Подібно до інших організмів В. мають 
власний генетичний апарат, який кодує синтез вірусних часток із біохімічних 
попередників, котрі знаходяться в клітині-господарі, при цьому використовуються 
біосинтетичні та енергетичні системи цієї клітини. Таким чином В. є внут-
рішньоклітинними паразитами на генетичному рівні. Термін „віруси” введений 
1899 p. M. Бейерінком. В. поширені в природі повсюди. Вони вражають усі групи 
організмів. В екології В. відведена роль формуючого фактора патогенних процесів 
в екосистемах різного рівня інтеграції. Останніми роками дедалі частіше 
з'являються повідомлення, що дозволяють припустити важливу роль В. у 
формуванні потоків інформації в екосистемах, особливо передачі генетичної 
інформації, що займає особливе місце в еволюції біокомпонентів в екосистемах. 



ВІРУСОЛОГІЯ – наука про віруси. Загальна вірусологія вивчає природу вірусів, їхню 
будову, розмноження, біохімію, генетику. Медична, ветеринарна й 
сільськогосподарська вірусологія досліджує патогенні віруси, їхні інфекційні 
властивості, розробляє заходи попередження, діагностики й лікування спричинених 
ними захворювань.  

ВІРУСОЦИД – хімічна речовина для боротьби з вірусами. 

ВІТРОВА ЕРОЗІЯ ҐРУНТІВ – захоплення й перенос часток поверхневих шарів ґрунтів 
вітровими потоками, що приводить до руйнування ґрунтового покриву. 

ВНУТРІШНЬОҐРУНТОВЕ ЗРОШЕННЯ – спосіб зрошення, при якому ґрунт 
зволожується малою кількістю води, в межах його капілярної вологоємності, із 
закладених в ньому на певній глибині (0,4-0,6 м) трубок-зволожувачів. 
Застосовується В.З. переважно в зонах з гострим дефіцитом води для поливу 
цінних сільськогосподарських культур, а також при використанні поблизу міст і 
тваринницьких комплексів очищених стічних вод. Системи В.З. використовуються 
при умові ухилів по довжині зволожувачів не більше 0,01, незасолених ґрунтів із 
швидкістю капілярного підйому вологи не менше 0,5 мм/хв, при максимальній 
довжині зволожувачів не більше 250 м. Відстань між зволожувачами 1-2 м залежно 
від гранулометричного складу ґрунту й виду культури. Для садових культур і 
виноградників вона має дорівнювати ширині рядів посадки. Перфорація на 
трубках-зволожувачах має забезпечувати необхідні витрати води при 
розрахунковому напорі. Останнім часом найбільш поширений один з різновидів 
В.З. – краплинне зрошення. В.З. є найбільш екологічно безпечним, ґрунтозахисним 
та ресурсозбережним способом зрошення. 

ВОДИ ПІДҐРУНТОВІ – підземні води першого від поверхні землі водоносного горизонту. 
Утворюються в основному за рахунок інфільтрації поверхневих вод (атмосферних 
опадів, зрошувальних вод при поливах, вод водосховищ, каналів, озер, річок), а 
також частково внаслідок напірного живлення з нижніх водоносних горизонтів. 
Дзеркало В.П. називається рівнем, який вимірюється в одиницях довжини, як в 
абсолютних величинах висоти від нульового рівня, так і глибиною його залягання 
від поверхні. Гравітаційний рух В.П. направлений від найбільшої їх абсолютної 
висоти вниз за ухилом до базису стоку, яким є струмок, річка, озеро, болото, море 
тощо. Швидкість руху В.П. залежить від водопроникності водовмісних порід, 
потужності водоносного шару, умов живлення, схилу водоупору. Рівень В.П. та 
його режим (зміна в часі) є важливими показниками гідрологічного й екологічного 
стану земель. На зрошуваних землях залежно від гранулометричного складу й 
ступеня засолення ґрунту зони аерації, мінералізації В.П. встановлюються критичні 
глибини їх залягання від поверхні. При заляганні їх ближче критичної глибини 
відбувається перезволоження кореневмісного шару ґрунту, засолення при певній 
мінералізації В.П. Спостереження за режимом В.П. ведуться в мережі 
спостережних свердловин. 

ВОДИ СТІЧНІ – 1) води, які були у виробничо-побутовому або сільськогосподарському 
використанні, а також які пройшли через яку-небудь забруднену територію, в тому 
числі населеного пункту (промислові, сільськогосподарські, комунально-побутові, 
зливні і т.п. стоки); 2) води, які відводяться після використання в побутовій і 
виробничій діяльності людини. 

ВОДНА ЕРОЗІЯ ҐРУНТІВ – руйнування ґрунтового покриву під дією поверхневих водних 
потоків. Проявляється в площинній і лінійній формах. Площинна водна ерозія 



проявляється у вигляді змитості поверхневих шарів ґрунтів. Лінійна (яружна) 
ерозія являє собою розмив ґрунтів і  підстилаючих порід, що виявляється у вигляді 
різного роду вимоїн і ярів. 

ВОДОМІРНИЙ ПОСТ – обране за чинними правилами місце систематичних вимірювань 
або реєстрації висоти рівня води над висотним репером, якій є обов’язковою 
приналежністю В.П. За способом вимірювання В.П. поділяють на рейкові, пальові, 
комбіновані, передаточні. Рейковий В.П. складається з однієї або декількох рейок, 
надійно закріплених до скельних або бетонних берегів, устоїв мостів. Рейки 
встановлюють вертикально, а в каналах на відкоси. Рейки мають ділення через 1 
см. Для рейки, встановленої під кутом  , ціна ділення більше ніж у вертикальній в 

sin
1  разів. Пальовий В.П. це кілька палів, встановлених в створі, 

перпендикулярному потоку. Палі забивають так, щоб головка верхньої підіймалась 
над максимальним рівнем води на 0,25-0,50 м, а головка нижньої була нижче на 
таку ж величину мінімального рівня води. Відлік висоти рівня води над палею 
здійснюють переносними рійками різноманітної конструкції. Передаточний В.п. 
використовують при відсутності підходу до води (гірські річки, високі устої мостів, 
залізобетонні греблі). Висоту рівня води вимірюють по відстані від висотного 
репера, встановленого на березі, до рівня води у водоймі, опускаючи тросик з 
грузилом. Для реєстрації зміни рівня води у часі використовують самописці, 
простіші з яких пишуть на папері, більш досконалі – у цифровій формі на 
різноманітних електромагнітних носіях і можуть працювати дистанційно. 

ВОДОРОЗЧИННІ ТОКСИЧНІ СОЛІ – хімічні солі ґрунту, які токсичні для 
сільськогосподарських культур. Із мінеральних водорозчинних хімічних солей 
ґрунту токсичними для сільськогосподарських культур є всі хлористі солі (NaCl, 
KCl, NH4Cl, MgCl2, CaCl2 та ін.), сульфати натрію та магнію (Na2SO4, MgSO4), 
гідрокарбонати й карбонати натрію й магнію (NaHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3, 
MgCO3). Ступінь токсичності цих солей різний. Найбільш токсичною сіллю є 
карбонат натрію (Na2CO3), який не тільки фізіологічно токсичний для рослин, але й 
засолює, залужує та солонцює ґрунт, що погіршує його властивості та родючість. 
Токсичність хлористих солей приблизно у 10 разів нижча за токсичність Na2CO3, 
однак з них менш токсична сіль CaCl2 й більш токсична NaCl, яка окрім 
фізіологічної токсичності для рослин й засолення ґрунту може й солонцювати його. 
Сульфатні солі в середньому в 5 разів менш токсичні, ніж хлориди, а 
гідрокарбонатні – в 2,5 рази. Існує класифікація ґрунтів за ступенем засолення 
В.Т.С. залежно від типу загальних солей і їх кількості у ґрунті. 

ВОЛОГА ДОСТУПНА РОСЛИНАМ – частина ґрунтової вологи, яка може бути 
використана рослинами. Нижня межа доступності – вологість стійкого в’янення 
рослин. Синонім – волога продуктивна. 

ВОЛОГА НЕДОСТУПНА РОСЛИНАМ – частина ґрунтової вологи, яка не може бути 
використана рослинами, в тому числі й у процесі їх в’янення. Найбільший вміст у 
ґрунті В.Н.Р. називається „мертвим” запасом вологи; він близький до максимальної 
гігроскопічності й залежить від виду рослин та умов їх росту. Синонім – волога 
незасвоювана. 

ВОЛОГІСТЬ В’ЯНЕННЯ – вологість ґрунту, при якій у рослин помітні ознаки в’янення, 
що не зникають при переміщенні їх в атмосферу, насичену водяною парою. 
Виражається у процентах від маси або об’єму ґрунту. 



ВОЛОГОЗАРЯДКА ҐРУНТУ – поповнення запасів вологи в ґрунті. Розрізняють В.Ґ. 
ПРИРОДНУ (завдяки опадам, талим і паводковим водам) і ШТУЧНУ 
(снігозатримання та зрошення). 

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИЙ – 1) вплив людства на оточуюче його середовище, але не 
обов’язково прямий; 2) сума прямих і опосередкованих (непрямих) впливів 
людства на оточуюче його середовище; 3) чинник, який зумовив (у сумі з ін.) 
формування людини як біосоціальної істоти. 

ВПЛИВ НА ПРИРОДУ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ – будь-яка ненавмисна зміна природи в 
результаті господарської діяльності людини або її наслідків. 

ВПЛИВ НА ПРИРОДУ ПРЯМИЙ – безпосередня, незалежна від намірів, зміна природи в 
ході діяльності людини. 

ВТОРИННА СОЛОНЦЮВАТІСТЬ ҐРУНТІВ – солонцюватість ґрунтів, яка виникла 
внаслідок входження натрію та калію в ґрунтовий вбирний комплекс під час 
зрошення. 

ВТОРИННЕ ЗАСОЛЕННЯ ҐРУНТІВ – процес накопичення в ґрунті водорозчинних солей 
у результаті невірно організованого зрошення чи іншої антропогенної діяльності. 

ВТОРИННО-ОПІДЗОЛЕНІ ҐРУНТИ – ґрунти, в яких опідзолювання є вторинним 
процесом. Синонім – підзолисті ґрунти з другим гумусовим горизонтом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г 
ГАЛИ – патологічні нарости на органах рослин (цецидії), які виникають під впливом 

хімічних речовин, що виділяються вірусами, бактеріями, грибами, кліщами, 
комахами. Це їх місце мешкання та джерело їжі. Деякі з них корисні (напр., на 
коренях бобових рослин), інші - шкідливі (гали на буряках, що виникають під 
впливом нематод). 

ГАЛОГЕНЕЗ – процес утворення, накопичення та переміщення солей у природі. 

ГАЛОІНДИКАЦІЯ – визначення засолення ґрунту за рослинами, вибагливими до солей 
(галофітами). 

ГАЛОМОРФНІ ҐРУНТИ – група ґрунтів, в утворенні яких беруть участь процеси, які 
пов’язані з присутністю, міграцією та накопиченням легкорозчинних солей. 

ГАЛОФІТИ – рослини, що пристосувалися рости на засолених ґрунтах. 

ГЕЛЬМІНТИ – паразитичні хробаки, збудники хвороб людини й сільськогосподарських 
тварин та рослин. Яйця й личинки ряду гельмінтів розвиваються до інвазійної 
стадії в зовнішньому середовищі й, зокрема, у ґрунті, при контакті з яким можливе 
зараження людини, тварин і рослин. 

ГЕЛЬМІНТОЗИ – інвазійні хвороби людини, тварин і рослин, спричинені паразитичними 
хробаками - гельмінтами (глистами). Відповідно до класів гельмінтів розрізняють 
акантоцефалези, нематодози, трематодози й цестодози. 

ГЕМЕРОБІЯ – (від грец. hemeros - ручний, культивований і bіos – життя) результат 
сумарного впливу людини на екосистему. З метою класифікації сучасного стану 
екосистем Г. можна оцінити за інтенсивністю, тривалістю й діапазоном 
антропогенних впливів. Відповідно до  класифікації Д. Яласа й Г. Зукоппа міра Г. 
екосистеми може бути оцінена за площею (в %), позбавленою рослинного покриву: 
природні (антропогенний вплив не проявляється; оголеність ґрунту 50%); 
метагемеробні (повністю урбанізовані території, напр., фундаменти будинків, 
асфальтовані дороги). 

ГЕННО-ІНЖЕНЕРНО-МОДИФІКОВАНИЙ ОРГАНІЗМ – організм або кілька організмів, 
будь-яке неклітинне, одноклітинне або багатоклітинне утворення, які здатні до 
відтворення або передачі спадкоємного генетичного матеріалу, відмінні від 
природних організмів, отримані із застосуванням методів генної інженерії та 
містять генно-інженерний матеріал, у тому числі гени, їхні фрагменти або 
комбінації генів. 

ГЕНОТОКСИЧНІСТЬ ҐРУНТУ – здатність забрудненого ґрунту впливати на структурно-
функціональний стан генетичного апарату ґрунтової біоти, у тому числі 
мікроорганізми, рослинність і ґрунтову фауну. 

ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА – галузь економічної географії, що 
займається вивченням факторів і закономірностей розміщення 
сільськогосподарського виробництва, у тому числі виявлення й аналіз природних і 
соціально-економічних умов і специфік його розвитку в окремих країнах і районах. 
Розглядає сільськогосподарське виробництво у взаємозв'язку з іншими галузями 
агропромислового комплексу. 



ГЕОЕКОСИСТЕМА – ценоекосистема; природна екосистема, в якій життя й розвиток 
організмів залежить від складу та концентрації хімічних елементів у компонентах 
ландшафту. Поняття Г. близьке до поняття БІОГЕОЦЕНОЗ. 

ГЕРБІЦИДИ – хімічні речовини для знищення небажаної трав'янистої рослинності. 
Розрізняють: КОНТАКТНИЙ ГЕРБІЦИД – токсично діє на тканині рослин 
безпосередньо в місці контакту робочого розчину з рослиною. Ушкоджена 
контактним гербіцидом тканина має звичайно вид неспецифічного опіку; 
ГЕРБІЦИД ВИБОРЧОЇ ДІЇ – знищує одні видів трав'янистої рослинності й 
практично не впливає негативно на інші, у тому числі культурні рослини; 
ГЕРБІЦИД ЗАГАЛЬНОЇ ДІЇ – знищує всю трав'янисту рослинність на 
оброблюваній площі; СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦИД – попадає в рослинний організм 
через надземну частину або кореневу систему, здатний пересуватися по тканинах і 
викликати порушення у фізіологічних процесах. 

ГЕРБОЛОГІЯ – наука про бур'яни й методи боротьби з ними. 

ГЕТЕРОТРОФ – організм, який використовує для харчування тільки або переважно (для 
форм зі змішаним харчуванням) органічні речовини, вироблені іншими видами, та, 
як правило, (крім видів зі змішаним харчуванням) не здатний синтезувати 
речовини свого тіла з неорганічних складових. До Г. відносяться всі тварини, 
паразитні рослини, гриби й переважна більшість мікроорганізмів. 

ГЕТЕРОФІЛІЯ – (від гетеро... і грец. phyllon - аркуш) наявність листів різної форми на 
одній рослині (різнолистність), напр., у стрілолиста, шовковиці й багатьох інших. 

ГІБРИД – статеве потомство від схрещування двох організмів рослин чи тварин, які 
генетичне відрізняються один від одного. Розрізняють спонтанні Г., тобто природно 
утворені при перехресному запиленні сукупно зростаючих видів, і штучні - при 
цілеспрямованому схрещуванні видів для отримання нових форм рослин, які 
поєднують ті або інші цінні ознаки батьківських особин. 

ГІБРИДИЗАЦІЯ – схрещування різнорідних у спадкоємному відношенні організмів. Один 
із найважливіших факторів еволюції біологічних форм у природі. Застосовують для 
одержання цінних господарських форм тварин і рослин. Схрещування особин того 
самого виду (різних підвидів, сортів, порід або ліній) називається 
внутрішньовидовою гібридизацією, а різних видів або родів - віддаленою 
гібридизацією. 

ГІГІЄНА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ – наука про методи, способи і засоби охорони 
здоров'я населення, пов'язані з використанням хімічних засобів захисту рослин, 
циркуляцією їх у навколишньому середовищі і нагромадженням у різних об'єктах, 
у тому числі живих організмах. Основним завданням Г.З.П. є розробка методів і 
засобів профілактики гострих, хронічних отруєнь та інших видів захворювань, а 
також розробка ефективних заходів санітарної охорони навколишнього 
середовища, особливо таких важливих для життя та здоров'я людей компонентів, 
як повітря, вода, ґрунт, харчові продукти рослинного й тваринного походження. 
Такими завданнями керуються при оцінці щорічних списків пестицидів, 
рекомендованих для сільського та інших галузей народного господарства, 
регламентів їх застосування, а також підготуванню висновків про нові препарати. 
При цьому враховують фізико-хімічні, токсикологічні та інші властивості речовин, 
їх призначення й дозування, способи, методи та інші умови застосування. 
Дотримання інструкцій, санітарних правил і регламентів застосування пестицидів є 
надійною гарантією їхньої безпеки. 

ГІДРОЗМИВ – очищення тваринницьких приміщень за допомогою водного струменя. 



ГІДРОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ – виробничий орган Держгідромету України, основним видом 
діяльності якого є керівництво роботою гідрологічних постів з організації 
спостережень і досліджень гідрологічного режиму вод на певній підконтрольній 
території. Г.С. у широкому понятті поділяють на річкові, озерні (в т.ч. на 
водосховищах), водносельові, болотні та ін. В Україні діє чотири річкові Г.С. 
(Стрий, Чортків, Київ, Первомайськ). Г.С. можуть проводити власні 
спостереження, виконують первинну обробку матеріалів гідрологічних 
спостережень, що надходять від гідрологічних постів. Г.С. забезпечують відповідні 
територіальні державні і господарські органи, установи і підприємства відомостями 
про гідрологічний режим водних об’єктів, попереджують їх про небезпечні явища 
на водоймах.  

ГІДРОЛОГІЧНИЙ ПОСТ – місце, обране за чинними правилами й відповідно технічно 
обладнане, пристосоване для систематичних вимірювань рівня, температури, 
витрат води, відбору проб води на каламутність, хімічний склад тощо. Невід’ємною 
частиною Г.П. є ВОДОМІРНИЙ ПОСТ. На річках України діє біля 370 Г.П., на 
озерах і водосховищах – біля 60. Склад і обсяг робіт, які обумовлюють розрядність 
(І-ІІІ) Г.П., визначаються відповідним чином Держгідрометом України, методи 
спостережень і вимірювань регламентують спеціальні настанови, що враховують 
вимоги Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО). Г.П. підпорядковані 
гідрологічним, селестоковим, озерним і воднобалансовим станціям або 
гідрометеорологічним обсерваторіям. Г.П. є першим рівнем у ієрархічній структурі 
державної системи моніторингу довкілля, а також у мережі інформаційного 
забезпечення Оперативної гідрологічної програми ВМО.    

ГІДРОМЕЛІОРАТИВНА МЕРЕЖА – комплекс взаємодіючих гідротехнічних споруджень 
гідромеліоративної системи, що забезпечує подачу й відвід води при меліорації 
земель. 

ГІДРОМЕЛІОРАЦІЯ – сукупність заходів і споруджень, що забезпечують поліпшення 
природних умов сільськогосподарського використання земель шляхом 
регулювання водного режиму ґрунтів.  

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА БОЛОТНА СТАНЦІЯ – спеціалізоване оперативно-виробниче 
підприємство гідрометеорологічної служби, що здобуває первинну 
гідрометеорологічну інформацію про стан атмосфери й підстильної поверхні 
болотної екосистеми. Остання вміщує болотні масиви, болотні води та болотні 
ґрунти, заплави річок, осушувані землі, а також оточуючі їх лісові та лукові 
ділянки суходолу, Г.Б.С. провадить метеорологічні спостереження за станом 
атмосфери й ґрунту, агрометеорологічні та гідрологічні, здійснює мікрокліматичні 
зйомки з визначення морозонебезпечних місць у заплавах річок тощо. Поряд із цим 
Г.Б.С. виконує значний обсяг робіт із гідрометеорологічного забезпечення  органів  
місцевого самоврядування,  господарств та населення.  В Україні є Г.Б.С. 
Баришівка Київської області. 

ГІДРОПОНІКА (КУЛЬТУРА БЕЗ ҐРУНТУ) – вирощування рослин (овочевих, кормових 
та декоративних) у фізіологічному розчині без використання ґрунту: на гравії, 
піску або в замкненому повітряному просторі з періодичним обприскуванням 
поживним розчином. 

ГІДРОТЕРМІЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ СЕЛЯНИНОВА (ГТК) – показник зволоженості 
території. Розраховується через відношення суми опадів (r) до суми температур 



(∑t) за той самий період: ГТК= r/0,1 . ∑t. Чим нижче ГТК тим більш посушлива 
місцевість. 

ГІДРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ – дослідження загальних закономірностей просторового 
розповсюдження й змін у часі хімічного складу природних вод, їх залежності від 
хімічних, фізичних та біологічних процесів у довкіллі, прогнозування складу 
природних вод в умовах різного за інтенсивністю і характером антропогенного 
впливу. В Україні Г.А. виконується з використанням традиційних методів 
аналітичної хімії та сучасних дистанційних (зокрема аерокосмічних) методів 
спостережень, математичних методів опрацювання отриманої інформації зі 
створенням статистичних, аналітичних й імітаційних моделей водних об’єктів, які 
забезпечують надійний контроль якості природних вод і надають можливість 
керувати нею, на основі проведення аналізу води та його складової, хімічного 
аналізу води. Природні води становлять собою складні розчини, які містять у 
своєму складі всі відомі хімічні елементи (їх визначення залежить від чутливості 
аналітичних методів) у вигляді простих і складних іонів, комплексних сполук, 
розчинених або газоподібних молекул, стабільних і радіоактивних ізотопів, усі 
явища й процеси у літосфері, атмосфері та біосфері здійснюються за участю води, 
тому ведення Г.А. не втрачає актуальності з часом. Г.А. включає контроль 
екологічного стану водних об’єктів, їх здатність до самоочищення після 
надходження забруднюючих речовин різного походження, дослідження факторів і 
процесів формування хімічного складу природних вод у різних фізико-
географічних умовах. При цьому вивчаються властивості води як розчинника 
мінералів земної кори; хімічних процесів, які відбуваються у воді при взаємодії з 
гірськими породами, ґрунтами, атмосферним повітрям, організмами, під впливом 
діяльності людини; міграції хімічних елементів у гідросфері.  

ГІПСУВАННЯ ҐРУНТІВ – внесення в ґрунт гіпсу з метою заміни поглиненого натрію на 
кальцій; покращує фізико-хімічні властивості солонців та солонцюватих ґрунтів, 
підвищує їх родючість. Г.Ґ. – одна з форм хімічної меліорації. 

ГЛИБИНА ПІДҐРУНТОВИХ ВОД КРИТИЧНА – відстань від поверхні ґрунту до рівня 
ґрунтових вод, при зменшенні якої випаровування спричинює засолення 
кореневмісного шару ґрунту вище межі токсичності. 

ГНІЙ – органічне добриво із твердих і частково рідких екскрементів тварин, звичайно в 
суміші з підстилковим (солома, торф) матеріалом. Застосовують на різних ґрунтах 
під різні сільськогосподарські культури (найбільш чутливі картопля, коноплі, 
кукурудза, цукровий буряк та ін.). Містить азот, фосфор, калій, кальцій, магній. 
Використовується також для готування теплично-парникових ґрунтосумішей, у 
компостах і як біопаливо. Якщо розкиданий по полю Г. одразу ж не приорати, то 
через 4 години з нього вийде 55,3% аміачного азоту, а через 48 годин — 77,8%, 
відповідно зменшиться й ефективність добрива. Економічні втрати від 
недовикористання поживних ресурсів гною можуть дорівнювали вартості 
мінеральних добрив. 

ГНІЙ ПІДСТИЛКОВИЙ – це суміш твердих та рідких виділень тварин з підстилкою, 
залишками корму, технологічної води та різних включень. 

ГНІЙ РІДКИЙ – суміш калу, сечі та технологічної води. В залежності від вмісту води: 
напіврідкий – вологість < 93 %; рідкий – вологість 93-97 %; гнойові стоки – 
вологість > 97 %. 



ГНОЇВКА – рідкі виділення тварин і технологічна вода, яка проходить через підстилку й 
виділяються під час зберігання гною. 

ГОЛОГЕНЕЗ – тривалі (вікові та багатовікові) зміни в біогеоценозах і в 
біогеоценотичному покриві, обумовлені змінами в рельєфі, кліматі, в умовах 
ґрунтового зволоження і т.п. 

ГОМЕОСТАЗ – стан динамічної рівноваги й самовідновлення екосистеми, угруповання, 
популяції та інших природних систем; підтримується регулярним відновленням 
основних її структур, матеріально-енергетичного складу, що характеризуються 
постійною функціональною саморегуляцією у всіх її ланках. 

ГОМЕОСТАЗ ЛАНДШАФТУ – здатність ландшафту зберігати в основних рисах свою 
структуру й характер зв'язків між елементами незважаючи на зовнішні впливи. 

ГОРИЗОНТ ГУМУСОВИЙ – генетичний горизонт максимального накопичення 
гумусових речовин у верхній частині мінерального профілю грунту. 

ГОСПОДАРСТВО СІЛЬСЬКЕ – одна з найважливіших галузей матеріального 
виробництва: вирощування сільськогосподарських культур і розведення 
сільськогосподарських тварин із метою одержання продовольства для населення та 
сировини для промисловості. Включає галузі землеробства й тваринництва. 

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ҐРУНТІ 
– максимально допустима кількість забруднюючих речовин у ґрунтах, яка не 
зумовлює негативних екологічних наслідків для їхньої родючості, загального стану 
довкілля, якості сільськогосподарської продукції та стану  здоров’я людини. 

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ РЕЧОВИНИ – 
максимальна кількість небезпечних речовин у ґрунті, повітряному або водному 
середовищу, продовольстві, харчовій сировині й кормах, вимірювана в одиниці 
об'єму або маси, що при постійному контакті з людиною або при впливі на нього за 
певний проміжок часу практично не впливає на здоров'я людей і не викликає 
несприятливих наслідків. 

ГРАНИЧНА КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ – мінімальна кількість речовини що одночасно 
перебуває у виробництві, й визначає границю між технологічними процесами й 
технологічними процесами підвищеної небезпеки. 

ГУАНО – 1) послід морських птахів, який розклався в умовах сухого клімату. 
Використовується як азотне чи фосфорне добриво; 2) штучно виготовлені туки 
добрив з покиді рибного та звіробійного промислів. 

ГУМУС – (від лат. – земля, ґрунт) темнозабарвлена органічна речовина, яка утворюється у 
результаті фізико-хімічних процесів, біохімічного розкладу рослинних і тваринних 
залишків, які накопичуються у верхньому ґрунтовому горизонті. Від його кількості 
залежить родючість ґрунту. Вміст Г. суттєво змінюється в різних фізико-
географічних умовах (ландшафтах) і типах ґрунтів. В сіроземах пустель він складає 
до 1-2 %, в підзолистих ґрунтах 2-4 %, в степових чорноземах 5-7 %. В процесі 
обробітку ґрунту проходить деяке зменшення вмісту Г., тому для поповнення цих 
втрат і збільшення родючості, в оброблювані землі вносять органо-мінеральні 
добрива, вирощують сидеральні культури, заорюють пожнивні залишки тощо. 

ГУМІФІКАЦІЯ – (від лат. humus - земля, ґрунт і facіo - роблю) перетворення рослинних і 



тваринних залишків та мікроорганізмів, а також продуктів їхньої життєдіяльності в 
ґрунті в гумусові речовини. 

ГРАНИЧНА БІОДЕГРАДАЦІЯ – біодеградація, що веде до повної мінералізації. 

ГРУПА ЗЕМЕЛЬ ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНА – класифікація орних земель у системі 
ґрунтозахисного контурно-меліоративного землеробства, в основі якої є об'єднання 
земельних ділянок в окремі технологічні групи з урахуванням крутизни схилу, 
ступеня еродованості та інтенсивності використання. Поділяються на три основні 
еколого-технологічні групи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ґ 
ҐРУНТ – 1) природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні 

земної кори та є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою 
життя й розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості – родючості; 2) 
самостійне природно-історичне органо-мінеральне природне тіло, що виникло на 
поверхні землі у результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних й 
антропогенних факторів, та складається з твердих мінеральних й органічних 
часток, води, повітря й має специфічні генетико-морфологічні ознаки та 
властивості, що створюють для росту й розвитку рослин відповідні умови. 
Замовити аналіз Ґ. на агрохімічні показники можна в хіміко-аналітичній 
лабораторії ГО «ІЗП» зателефонувавши (+380978620710) або написавши на 
електронну пошту (anlisnyak@gmail.com). 

ҐРУНТИ ШТУЧНІ – ґрунти природного походження, закріплені й ущільнені різними 
методами: насипні й намивні ґрунти, тверді відходи виробничої й господарської 
діяльності людини. 

ҐРУНТОВА РЕАКЦІЯ – кількість вільних протонів, що втримуються в ґрунтовому 
розчині. 

ҐРУНТОВІ ОРГАНІЗМИ – сукупність рослинних і тваринних організмів, життя яких 
протікає повністю або частково в ґрунті. 

ҐРУНТОВИЙ МОНІТОРИНГ – система режимних спостережень і контролю за змінами у 
складі й функціях ґрунтів, за динамікою природних процесів і 
середовищеутворюючих компонентів ґрунтового покриву. 

ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ – сукупність ґрунтів, що вкривають земну поверхню. 

ҐРУНТОВО-ГЕОХІМІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ – комплекс робіт із визначення екологічного 
стану ґрунтів, ступеню їх забруднення, небезпеки надходження забруднювачів до 
суміжних середовищ та перспективних напрямів використання земель. 

ҐРУНТОВТОМА – різке зниження врожайності сільськогосподарських культур при 
беззмінному їх вирощуванні на тому самому полі, або частому поверненні на те 
саме місце. Основні причини: нагромадження специфічних хвороботворних 
мікроорганізмів, насіння бур'янів. 

ҐРУНТОТВІРНА ПОРОДА – порода, від якої походить ґрунт. Один із факторів 
ґрунтоутворення. Синонім – материнська порода.   

 

 

 

 
 
 
 
 



Д 
ДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЯ – комплекс заходів по лікуванню гельмінтозів і запобіганню 

зовнішнього середовища від забруднення яйцями й личинками гельмінтів. 
Здійснюється за допомогою спеціальних препаратів й інших методів. Д. широко 
використовується в сільському господарстві. 

ДЕГРАДАЦІЯ – (від лат. – зниження, рух назад) процес збіднення, виродження, 
погіршення, поступове зниження якоїсь якості. 

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ БІОЛОГІЧНА – діагностується показниками фітосанітарного 
стану ґрунту: забруднення вірусами, патогенною мікрофлорою, гельмінтами. 

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ МЕХАНІЧНА – діагностується порушенням цілісності 
ґрунтового покриву. Щонайбільше Д.Ґ. м. пов'язана з водно- та вітроерозійними 
процесами, під впливом яких зменшується глибина гумусового шару, аж до 
повного знищення ґрунту і порушення ґрунтотворних і підстилаючих порід 
(дефльовані, змиті і розмиті ґрунти, виходи порід). До цього умовно можна 
віднести і техногенні утворення: промислові відвали, рекультивовані ґрунти, а 
також постійне винесення родючого шару ґрунту разом з урожаєм (коренеплоди, 
картопля). 

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ РАДІАЦІЙНА – забруднення земель радіонуклідами, головним 
чином, у Поліссі. Нині залишились довгоживучі радіонукліди: 137Cs з періодом 
напіврозпаду 28 років і 90Sr - з періодом напіврозпаду 300 років. Критерієм 
радіоактивного забруднення території є радіаційний фон. 

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ ФІЗИКО-ХІМІЧНА – зумовлюється змінами у реакції ґрунтового 
середовища (підкислення або підлуження), ємності вбирання, кількісному й 
якісному складі увібраних основ. 

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ ФІЗИЧНА – характеризується порушенням структури ґрунту, 
переущільненням кореневмісного шару, що спричинено недосконалою 
технологією обробітку ґрунту. Результатом є погіршення водно-фізичних 
властивостей: падіння фільтраційної здатності, зниження шпаруватості й аерації, 
утворення на глибині 70-90 см так званої „ущільненої подушки”. 

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ ХІМІЧНА – погіршення властивостей ґрунту, яке виявляється у 
зміні характерного для даного типу ґрунту якісного й кількісного складу хімічних 
речовин та зумовлене не досить обґрунтованим внесенням мінеральних добрив, 
меліорантів, пестицидів, а також техногенними викидами. Хімічними 
забруднювачами виступають важкі метали, які потрапляють у ґрунт з 
мінеральними добривами, хімічними меліорантами тощо, залишки пестицидів і 
продукти їх розкладання. До Д.Ґ.Х. можна також віднести дегуміфікацію, тобто 
зменшення вмісту гумусу через незбалансоване внесення органіки й винесення її з 
урожаєм. 

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТУ – 1) поступове погіршення властивостей ґрунту, викликане 
змінами умов ґрунтоутворення в результаті природних причин (зміна клімату, 
рослинного покриву) чи господарської діяльності людини (ущільнення, 
забруднення й т.п.); супроводжується зменшенням вмісту гумусу, руйнуванням 
структури агрегатів, зменшенням родючості й т.п.; 2) зниження або втрата 
біологічної й економічної продуктивності та складної структури богарних орних 
земель, зрошуваних орних земель або пасовищ, лісів і лісистих ділянок у 
посушливих, напівпосушливих і сухих субгумидних районах у результаті 



землекористування або дії одного або декількох процесів, у тому числі пов'язаних з 
діяльністю людини й структурами розселення, таких як: а) вітрова й/або водна 
ерозія ґрунтів; б) погіршення фізичних, хімічних і біологічних або економічних 
властивостей ґрунтів; в) довгострокова втрата природного рослинного покриву. 

ДЕГРАДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – погіршення 
властивостей земель сільськогосподарського призначення у результаті природного 
й антропогенного впливів. 

ДЕГРАДАЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ – розкладання в об'єктах навколишнього середовища 
пестицидів, з утворенням найпростіших хімічних сполук, що не становлять загрози 
для людини та інших живих організмів. За швидкістю розкладання пестицидів у 
ґрунті, воді та інших об'єктах їх розділяють на такі п'ять груп за періодом 
розкладання: надзвичайно стійкі - понад 18 місяців; стійкі - 18-12; помірностійкі - 
12-6; малостійкі - 6-3; нестійкі - менше 3 місяців. При виборі препаратів для 
практичного використання перевагу слід надавати останнім чотирьом групам речо-
вин, оскільки при їх використанні вони не накопичуються в ґрунті та інших 
об'єктах навколишнього середовища. 

ДЕГРАДАЦІЯ РОСЛИННОСТІ – поступове погіршення, спрощення, зниження рівня 
організації угруповання рослин, яке спричинено зміною умов середовища або 
господарською діяльністю людини. 

ДЕГРАДАЦІЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – руйнування або суттєве погіршення 
екологічних зв’язків в природі, викликане господарською діяльністю людини, яка 
проводиться без урахування законів розвитку природи. 

ДЕЗИНСЕКЦІЯ ҐРУНТУ – боротьба з шкідливими для сільськогосподарських рослин 
ґрунтовими безхребетними тваринами шляхом внесення в ґрунт отруйних хімічних 
речовин, наприклад, інсектицидів. 

ДЕКОНТАМІНАЦІЯ ҐРУНТІВ – очищення ґрунтів від забруднюючих речовин. 

ДЕМУТАЦІЯ – (від лат. de - приставка, що означає скасування, видалення, і mutatіo - 
зміна) згідно Г. Висоцькому (1915), процес відновлення екосистеми до стану 
близькому, що був до руйнування або істотного порушення її складу й структури 
(дигресії). 

ДЕНІТРИФІКАЦІЯ – відновлення денітрифікуючими бактеріями ґрунту й водойм нітратів 
і нітритів до молекулярного азоту або геміоксиду азоту. Протікаючи в умовах 
високої вологості й поганої аерації в ґрунті, Д. знижує вміст азоту в ньому. 
Обробка ґрунту, що поліпшує його аерацію, усуває денітрифікацію. 

ДЕРАТИЗАЦІЯ – профілактичні й винищувальні заходи щодо знищення гризунів з метою 
запобігання розносу збудника інфекційної хвороби. 

ДЕРЖАВНЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ – система державних заходів, спрямованих на 
здійснення рішень державних органів в області користування землею по організації 
найбільш повного, науково обґрунтованого, раціонального й ефективного її 
використання, підвищення культури землеробства й охорони земель. 

ДЕРЖАВНЕ НОРМУВАННЯ РОДЮЧОСТІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ – установлення стандартів, норм, нормативів, правил, регламентів 
в області забезпечення родючості земель сільськогосподарського призначення. 



ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК – опис та 
індивідуалізація в Єдиному державному реєстрі земель земельних ділянок, у 
результаті чого кожна земельна ділянка одержує такі характеристики, які 
дозволяють однозначно виділити її з інших земельних ділянок і здійснити її якісну 
й економічну оцінки. Державний кадастровий облік земельних ділянок 
супроводжується присвоєнням кожній земельній ділянці кадастрового номера. 

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ – контроль за дотриманням 
міністерствами, відомствами, державними, кооперативними, суспільними 
підприємствами, організаціями й установами, а також громадянами земельного 
законодавства, порядку користування землею, правильності ведення земельного 
кадастру й землевпорядкування з метою раціонального ефективного використання 
й охорони земель. 

ДЕРНИНА – верхній шар цілинного ґрунту, який густо пронизаний переплетеними 
живими й відмерлими коріннями та кореневищами рослин. 

ДЕРНОВО-ГЛЕЙОВІ ҐРУНТИ – напівгідроморфні ґрунти, які формуються на 
карбонатних породах або в умовах підтоку жорстких підґрунтових вод на слабо 
дренованих поверхнях або в пониженнях рельєфу. 

ДЕСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ – зменшення або зникнення підвищеної чутливості (сенсибілізації) 
організму до повторного введення чужорідного для нього речовини. Напр., 
зменшення чутливості організму колорадського жука на інсектицид.  

ДЕСТРУКЦІЯ – 1) руйнування, порушення стану чого-небудь; 2) розкладання органічної 
речовини до мінеральної, що супроводжується виділенням енергії. 

ДЕСТРУКЦІЯ ЕКОСИСТЕМ – руйнування структури, стабільності й функціонування 
екосистем під впливом природних та антропогенних факторів. 

ДЕСИКАНТ – хімічна речовина для передзбирального висушування рослин з метою 
механізації збиральних робіт і зменшення втрат при збиранні врожаю. 

ДЕСУКЦІЯ – процес усмоктування коренями рослин ґрунтової вологи, яка втрачається 
потім на транспірацію й утворення біомаси. 

ДЕТОКСИКАЦІЯ ВОДИ – очищення води від надлишку розчинених у ній сполук важких 
металів та інших токсикантів. 

ДЕТОКСИКАЦІЯ ҐРУНТУ – сукупність заходів, спрямованих на створення у 
забрудненому ґрунті умов, що зумовлюють послаблення або усунення дії 
токсичних речовин. 

ДЕФЛЯЦІЯ – (від лат. – видування, здування) руйнівна діяльність вітру, яка виявляється у 
видуванні та розсіюванні крихкого матеріалу на земній поверхні, у тому числі 
ґрунтів. Один із факторів формування пустель, опустелювання. Стосовно до 
видування, руйнування й перенесення ґрунтів вітром частіше говорять не про Д., а 
про їх вітрову ерозію. Одним із результатів Д. в геологічній історії четвертинного 
періоду було формування лесових товщ у прильодникових районах, на яких згодом 
утворились чорноземи. 

ДЕФОЛІАНТ – хімічна речовина, що спричинює опадання листя у рослин. 



ДІАГНОСТИКА ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН – визначення ступеня забеспеченості рослин 
окремими поживними речовинами за зовнішніми ознаками або за допомогою 
хімічного аналізу рослин. 

ДІЮЧА РЕЧОВИНА ПЕСТИЦИДУ – біологічно активна частина пестициду, 
використання якого у вигляді різних препаративних форм призводить до впливу на 
той або інший вид шкідливого організму або на ріст і розвиток рослин. 

ДІЯ ПЕСТИЦИДУ ПОБІЧНА – пряма або опосередкована дія пестициду на життя і 
діяльність супутніх шкідливих чи корисних організмів. 

ДИГРЕСІЯ – (англ. degressіon – зменшення) погіршення стану екосистем через зовнішні 
(екзогенні) або внутрішні (ендогенні) причини. Розрізняють: екзодинамічну Д. (при 
тривалому затопленні, вторинному засоленні й т.п.), антроподинамічну Д. 
(сінокісну, пасовищну) й ендодинамічну Д. (напр., при біогенному засоленні 
поверхні ґрунту). Фінальна стадія Д. - катаценоз, після якої екосистема остаточно 
руйнується. Протилежний Д. процес – демутація, погіршення (деградація) стану 
угруповання, екосистеми під впливом як природних, так і антропогенних факторів 
(рекреаційне навантаження, випасання худоби, рубка й т.п.). 

ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ – система спостережень за 
станом ґрунтового покриву з використанням сучасних методів (дистанційного 
зондування, ГІС-технологій та ін.). Д.М.Ґ.П. складається з трьох ступенів: 
космічних зйомок, підсупутникової аерофотозйомки та наземного контролю. 
Основна мета Д.М.Ґ.П.: своєчасне викриття небажаних змін властивостей ґрунтів і 
ґрунтового покриву за різними видами його використання, а також за розвитком 
природного ґрунтоутворювального процесу; контроль за станом ґрунтів за 
сезонами року (динаміка властивостей) під різними сільськогосподарськими 
культурами. 

ДОБРИВА – речовини, що містять необхідні для росту й розвитку сільськогосподарських 
рослин хімічні сполуки, що поліпшують хімічні й біохімічні властивості ґрунтів. За 
місцем і способом виготовлення Д. поділяються на: 1) МІСЦЕВІ, до яких 
відносяться: а) добрива, що виробляють безпосередньо в господарствах з відходів 
(гній, пташиний послід, гноївка, компости, зола); б) добрива, що виготовляють в 
самому господарстві в результаті агротехнічних заходів (сидерати, солома тощо); 
в) добрива, що видобувають на території господарства або поблизу нього (торф, 
вапняк, сапропель); 2) ПРОМИСЛОВІ, серед яких є: а) добрива, що виробляють на 
підприємствах, для цього спеціально побудованих і на яких відбувається 
перетворення речовини (наприклад, Сумихімпром); б) добрива, що виробляють на 
підприємствах, спеціально побудованих, але без хімічного перетворення 
(наприклад, торф кар’єрним способом); 3) ДОБРИВА, ЯКІ Є ВІДХОДАМИ якогось 
основного виробництва (наприклад, шлаки „Азовсталі” – фосфорні добрива). За 
фізичним станом Д. поділяють на: 1) тверді (порошкові, гранульовані, кристалічні); 
2) рідкі. Найважливішим показником якості Д. є вміст в них, корисних для рослин, 
діючих речовин. За характером удобрювальної дії Д. поділяють на: 1) добрива 
прямої дії, які містять у собі необхідні для рослин елементи живлення і мають 
безпосередній вплив на поживний режим ґрунту; 2) добрива непрямої дії, що 
застосовують для покращення фізико-хімічних і мікробіологічних властивостей 
ґрунту і які позитивно впливають на рухомість поживних речовин і процеси 
живлення рослин. Бактеріальні добрива належать до добрив непрямої дії, а 
органічні добрива мають як пряму, так і непряму дію.  



ДОБРИВА БАКТЕРІАЛЬНІ – препарати, які містять бактерії, що здатні підвищувати 
вміст поживних речовин у ґрунті (азотфіксуючі, бульбочкові бактерії тощо) і 
перетворювати важкодоступні елементи живлення на доступні форми. Наприклад: 
ФОСФОРОБАКТЕРИН – містить спори фосфорних бактерій (Bacillus megatetium 
phosphaticum); перетворює недоступні для рослин органічні речовини фосфору в 
ґрунті в мінеральні, розчинні, які використовуються рослинами. Фосфоробактерин 
сприяє покращенню живлення рослин. За нашого часу виробляють тільки сухий 
препарат (світло-сірий порошок). Упаковують його в картонні коробки з 
водонепроникною прокладкою по 50-500 г; найбільш ефективний 
фосфоробактерин на теплих, зволожених ґрунтах з великим умістом органічної 
речовини. В районах з недостатнім зволоженням, з холодною, тривалою весною та 
холодною осінню препарат малоефективний. 

ДОБРИВА МІНЕРАЛЬНІ – промислові або викопні продукти, які містять елементи, 
необхідні для живлення рослин і підвищення родючості ґрунту. Д.М. поділяють на 
прості і комплексні. Прості містять лише один з головних елементів живлення. У 
свою чергу, комплексні добрива містять не менше двох головних елементів 
живлення. Комплексні добрива поділяють на складні, складнозмішані та змішані. 
Прості добрива, залежно від того, який елемент живлення у них міститься, 
поділяють на азотні, фосфорні, калійні, магнієві та ін. 

ДОБРИВА ОРГАНІЧНІ – продукти рослинного або тваринного походження, що є 
рештками перших або виділеннями других (гній, торф, пташиний послід, 
компости, сидерати та ін.), містять елементи, необхідні для живлення рослин і під-
вищення родючості ґрунту. 

ДОБРИВА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ – це добрива, які отримані фізичною та/чи хімічною 
взаємодією органічних та мінеральних компонентів. Поживні речовини цих добрив 
знаходяться у вигляді органічних і неорганічних форм. Значна частина останніх 
тісно зв‘язана з органічною складовою завдяки фізичній та фізико-хімічній 
взаємодії. Тому ці добрива, у твердій формі володіють рисами як мінеральних так і 
органічних добрив. З одного боку є легкодоступна швидкодіюча неорганічна 
частина поживних речовин, яка забезпечує потреби рослини на початковому етапі 
їх росту та розвитку, а з іншого – частина поживних речовин, яка вивільняється 
поступово, у процесі мінералізації органічної речовини, і забезпечує рівномірне 
живлення рослин протягом усього вегетаційного періоду. Рідкі органо-мінеральні 
добрива разом з удобрювальним ефектом володіють добре вираженим 
рістрегулюючим ефектом, діють швидко і ефективно, але строк їх дії, на відміну 
від твердих, обмежений. 

ДОБРИВА ПРОЛОНГІРОВАНОЇ ДІЇ – вид добрив, який характеризується меншою 
розчинністю ніж класичні мінеральні добрива і тим самим менше вимиваються із 
ґрунту. Д.П.Д. виробляються в різних країнах, отримують їх з допомогою 
інкрустації або капсулювання азотних добрив. Перевагами цих добрив є: 
зменшення втрат азоту при внесенні Д.П.Д. в ґрунт, можливість використання 
високих доз азоту без ризика надмірного засолення ґрунту, рівномірне 
забезпечення рослин азотом на протязі всього вегетаційного періоду при 
одночасному зменшенні внесенні кількості добрив та зменшенні рівня акумуляції 
нітратів в рослинах і забрудненні водного середовища з’єднаннями азоту.  

ДОЗА ДОБРИВ – кількість елементів живлення яка застосовується під культуру за один 
прийом внесення. Наприклад: у підживлення –  N30; в основне –  P30K30;  в основне 
– N30N60P60; у рядки – Р10. 



ДОКТРИНА ЕКОЛОГІЧНА – система поглядів на характер і сутність взаємодії 
суспільства і природи, соціально-економічні причини порушення гармонії між 
людиною і середовищем існування і заходів щодо забезпечення оптимального 
співвідношення екологічних та економічних інтересів суспільного розвитку. 

ДОМЕСТІКАЦІЯ (ОДОМАШНЮВАННЯ) – (від лат. domestіcus - домашній) приручення 
диких тварин і перетворення їх у домашніх, які спеціально розводяться людиною. 
Більшість свійських тварина (собака, вівця, велика рогата худоба й ін.) були 
одомашнені в період між палеолітом і неолітом і на початку неоліту (10-5 тыс. 
років тому). Сьогодні триває Д. нових видів (антилопа, лось, норка й ін.). 

ДОПУСТИМИЙ АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – той, що 
не порушує стабільне функціонування екосистеми та не викликає у майбутньому 
несприятливих наслідків насамперед, для людини. 

ДОСЛІД ВЕГЕТАЦІЙНИЙ – вирощування рослин в спеціальних посудинах у 
вегетаційному будиночку, на відкритих або закритих сіткою майданчиках, в 
теплицях та фітотронах для вирішення агрохімічних та фізіологічних питань. 

ДОСЛІД ДРІБНОДІЛЯНКОВИЙ – різновидність польового досліду на дрібних (менше 10 
м2) ділянках при великій кількості повторностей. Д.Д. дозволяє отримати 
достовірні дані на невеликих дослідних майданчиках, однорідних за рельєфом. 

ДОСЛІД ПОЛЬОВИЙ – метод дослідження у польових умовах, який має за мету 
виявлення кількісного або якісного впливу добрив або агротехнічних прийомів на 
врожай сільськогосподарських культур та параметри стану ґрунту. Д.П. 
закладається на спеціально виділеній ділянці поля, однорідній за ґрунтовими 
умовами, рельєфом, з однаковим попереднім обробітком, попередником та 
удобренням. 

ДОСЛІДНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ СТАНЦІЇ – науково-дослідні установи по 
сільському господарству, що розробляють в умовах, близьких до виробничих, 
науково обґрунтовані прийоми обробітку сільськогосподарських культур і ведення 
тваринництва в господарствах  району, що обслуговуються. 

ДОЩУВАННЯ – 1) спосіб зрошення й поливу с.-г. культур, коли вода розбризкується й 
падає на землю у вигляді дощу; 2) поверхневе зрошення штучним дощем. Для 
зрошення сільськогосподарських культур використовують дощувальні машини, що 
забезпечують піднесення води на деяку висоту й розпилення її у вигляді дощу. 

ДРЕНАЖ, ДРЕНУВАННЯ – 1) система підземних каналів (дрен), за допомогою яких 
здійснюється осушення сільськогосподарських земель, відвід від споруджень 
підземної (ґрунтовий) води й зниження її рівня; 2) природне або штучне осушення 
водоносних відкладів, а також пониження рівня ґрунтових вод, яке здійснюється 
шляхом надходження їх як в природні пониження (річки, озера), так і в створені 
людиною споруди – колодязі, шахти, шпари, канали. Д. є важливим та ефективним 
методом боротьби з зсувами та пливунами, засолення ґрунтів, застосовується при 
меліорації заболочених ділянок, боротьбі з підтопленням території. 

ДРЕНАЖНА ВОДА – вода, що надійшла в дренажні системи в результаті зрошення, 
осушення й атмосферних опадів. 

„ДУРНІ” ЗЕМЛІ – сильно розчленована ярами та невеликими ущелинами місцевість, 
непридатна для землеробства. Утворюється звичайно в областях з сухим кліматом, 



переважно на водотривких глинистих породах. Зустрічаються на різних висотах – 
від передгір’я до високогір’я. Розповсюджені в підніжжях Скалистих гір (Пн. 
Америка), на півдні пустельних схилів Тянь-Шаня, у передгір’ях західного Копет-
Дага, в Казахстані. Локальні формування ландшафтів тину Д.З. можливі на площах 
добування корисних копалин відкритим способом, які не піддаються рекультивації. 
Синонім – бедленд. 

ДУСТИ (ПОРОШКИ ДЛЯ ОБПУДРЮВАННЯ) – порошки-пестициди для обпилювання 
рослин. До складу таких порошків зазвичай входять: пестицид у кількостях від 
долей до кількох відсотків, найчастіше до 10%. Наповнювачі (тальк, пірофіліт, 
каолін і різні суміші мінералів), а також, у деяких випадках, прилипач, що сприяє 
утриманню препарату на рослині. Нині Д. широко використовують при 
передпосівній обробці насіння для боротьби з хворобами рослин та убезпечення 
сходів від ушкодження ґрунтовими шкідниками. До протруйників для сухого 
протруювання насіння пестициди зазвичай входять у кількостях від 1-2% до 80-
90%, а наповнювач використовують для покращання розмелювання препарату і 
запобігання злежуванню при зберіганні. При наземному застосуванні Д. або при 
обпудрюванні насіння велике значення має ступінь розмелу препарату: чим 
дрібніший (тонший) препарат, тим краще він утримується на поверхні насіння. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Е 
ЕВТРОФІКАЦІЯ – підвищення біологічної продуктивності екосистеми у результаті 

нагромадження у біотопі біогенних елементів. 

ЕВРИТРОФНІ РОСЛИНИ – рослини, що не мають ясно вираженого ставлення до 
родючості ґрунту. 

ЕДАФІЧНІ УМОВИ – ґрунтові умови розвитку рослин. 

ЕДАФІЧНІ ФАКТОРИ – ґрунтові умови, що впливають на життя організмів (родючість 
ґрунту, його зволоженість, реакція розчину, вміст солей, фізичний стан ґрунту 
тощо). 

ЕЙКУМЕНА (ОЙКУМЕНА) – частина земної поверхні, яка заселена і використовується 
людьми. 

ЕКОДІЛЯНКА ПОЛЯ РОБОЧА – частина поля, відносно однорідна за рельєфом, 
ґрунтовим покривом, характером виявлення ерозійних процесів, що в сукупності 
забезпечує проведення однотипних агротехнічних заходів. 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ – процес неухильного та послідовного впровадження систем 
технологічних, управлінських й інших рішень, які дозволяють підвищувати 
ефективність використання природних ресурсів і умов наряду з покращенням або 
хоча б збереженням якості природного середовища на локальному, регіональному 
та глобальному рівнях. 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СПОЖИВАННЯ – зміна переваг споживачів убік  екологічно чистої 
продукції й товарів не забруднюючих навколишнє середовище. 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА – шляхи 
удосконалення сучасних і створення нових технологічних прийомів і заходів, які б 
успішніше задовольняли принцип непорушності екологічної рівноваги у сільській 
місцевості. 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТА БІОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА – сучасна наукоємна система 
ведення землеробства, що базується на впровадженні комплексу управління 
агроландшафтом, складовою частиною якого є застосування таких технологій 
вирощування культур, які при достатньому рівні урожайності та якості продукції 
забезпечують збереження екологічної рівноваги в природі, кругообіг речовин та 
енергії без забруднення навколишнього середовища. 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА – такий стан навколишнього природного середовища, за якого 
забезпечується мінімізація погіршення екологічної ситуації та виникнення 
небезпеки для здоров’я людей. 

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА – 1) система державних природоохоронних заходів, які 
направлені на перевірку відповідності проектів, планів та заходів у галузі 
господарчого будівництва й використання природних ресурсів вимогам 
екологічного захисту навколишнього середовища; 2) встановлення відповідності 
намічуваної господарської й іншої діяльності екологічним вимогам і визначення 
допустимості реалізації об'єкта екологічної експертизи з метою попередження 
можливих несприятливих впливів цієї діяльності на навколишнє природне 
середовище й пов'язаних з ними соціальних, економічних і інших наслідків 



реалізації об'єкта екологічної експертизи. В Україні здійснюються державна Е.Е. й 
громадська Е.Е. 

ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ (ENVІRONMENTAL PERFONNANCE) – вимірювані 
результати системи керування навколишнім середовищем, які пов'язані з 
контролюванням організацією її екологічних аспектів, заснованих на її екологічній 
політиці, а також на цільовому й планових екологічних показниках. 

ЕКОЛОГІЧНА НОРМА – 1) обов’язкові межі, що забезпечують збереження екологічного 
благополуччя екосистем, геосистем та їхніх компонентів (ґрунтів); 2) обмеження 
рівнів впливу господарської та іншої діяльності, які встановлюються відповідно до 
природоохоронного законодавства і спрямованої на регулювання питань 
раціонального природокористування й охорони навколишнього природного 
середовища (екологічні нормативи, регламенти, правила, вимоги). 

ЕКОЛОГІЧНА РІВНОВАГА – баланс природних чи змінених людиною екологічних 
компонентів і природних процесів, що забезпечує тривале існування даної 
екосистеми. Розрізняють Р.Е. КОМПОНЕНТНУ, яка ґрунтується на балансі 
екологічних компонентів усередині однієї екосистеми, і ТЕРИТОРІАЛЬНУ, що 
виникла при певному співвідношенні інтенсивно експлуатованих ділянок 
(агроценози, промислові комплекси тощо), яка забезпечує сталість екологічного 
балансу території у цілому. 

ЕКОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЕКОСИСТЕМИ (ГЕОСИСТЕМИ) – оптимальні умови 
існування екосистеми (геосистеми), які забезпечують стабільність її структурних та 
функціональних характеристик. 

ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ – діяльність з метою встановлення екологічних норм і 
забезпечення оптимального управління екологічними функціями ґрунтів. 

ЕКОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – здатність 
забезпечувати функціонування екологічних систем, комфортність життєдіяльності 
людини й збереження фізико-географічної основи територіальних 
природоресурсних комплексів. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ – елемент діяльності організації, її продукції й послуг, що може 
взаємодіяти із навколишнім середовищем. Важливим Е.А. є той, котрий робить або 
може зробити значний вплив на навколишнє середовище. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗБИТОК НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ – 
фактичні екологічні, економічні або соціальні втрати, що виникли в результаті 
порушення природоохоронного законодавства, господарської діяльності людини, 
стихійних екологічних нещасть, катастроф. Збиток проявляється у вигляді втрат 
природних, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів у народному 
господарстві, а також погіршення соціально-гігієнічних умов проживання для 
населення. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОДЕКС – сукупність морально-правових норм природокористування, 
які спрямовано на збереження біосфери й людської цивілізації. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ – система заходів, яка спрямована на запобігання, виявлення 
й припинення порушення законодавства в області охорони навколишнього 
середовища, забезпечення дотримання суб'єктами господарської й іншої діяльності 
вимог, у тому числі нормативів і нормативних документів в області охорони 



навколишнього середовища. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ „СИНДРОМ” АГРОЦЕНОЗУ – екологічне явище, яке виявляється у 
тому, що створені людиною агросистеми за своєю природою дуже вразливі до 
конкурентів, збудників хвороб, паразитів, стихійного лиха та ін. негативно діючих 
факторів. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ НОРМАТИВ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ – науково-
обґрунтовані критерії гранично допустимого впливу антропогенних факторів, який 
не змінює якості навколишнього природного середовища, або змінює його в 
припустимих межах і гарантує екологічну безпеку для людини та інших організмів. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ НОРМАТИВ ЯКОСТІ ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА (АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ, ҐРУНТИ, ВОДИ ТА ІН.) – науково 
обґрунтовані критерії (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) 
екологічного благополуччя екосистем, ландшафтів, природо-територіальних 
комплексів. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ – документ, що містить інформацію про рівень використання 
природокористувачем ресурсів (природного, вторинних і ін.) і ступеня впливу його 
виробництв на навколишнє природне середовище, а також відомості про дозволи 
на право природокористування, нормативах впливів і розмірах платежів за 
забруднення навколишнього природного середовища й використання природних 
ресурсів. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК – імовірність настання події, що має несприятливі наслідки для 
природного середовища й викликаної негативним впливом господарської й іншої 
діяльності, надзвичайними ситуаціями природного й техногенного характеру. 

ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ – комплекс положень, умов, виконання яких є необхідним для 
дотримання екологічних нормативів. 

ЕКОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ – науково обґрунтовані критерії максимально допустимих 
змін природних властивостей об’єктів нормування (ґрунтів) та максимально 
допустимих рівнів впливу на навколишнє природне середовище будь-якого виду 
діяльності. 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВИЛА – порядок здійснення різних видів діяльності, встановлений з 
метою дотримання чинних екологічних нормативів та екологічних регламентів. 

ЕКОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ – кількісні та якісні обмеження діяльності людей, які 
спрямовано на дотримання чинних екологічних нормативів. 

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ – продукція, яка відповідає властивостям 
споживання і вимогам екологічної безпеки. 

ЕКОЛОГІЯ ЗЕМЕЛЬ – розділ сільськогосподарської екології (агроекології), що вивчає 
природні фактори землекористування. 

ЕКОЛОГІЯ ЛАНДШАФТІВ – це розділ екології, що досліджує природні компоненти 
ландшафту певної природної зони. Завданням Е.Л. є вивчення: ландшафтів за 
допомогою аналізу екологічних відносин між рослинністю і середовищем; 
структури і функціонування природних компонентів на патологічному рівні; 
взаємодії складових частин природного комплексу та впливу суспільства на 
природні складові ландшафту шляхом аналізу балансу речовини та енергії.  



ЕКОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА – 1) самостійна галузь знань та сформований 
науковий напрямок наукових досліджень, що вийшов з прикладної екології й 
агрономії; вивчає вплив факторів середовища на продуктивність культивованих 
рослин, а також структуру й динаміку угруповань організмів, що існують на 
сільськогосподарських землях; 2) наука, що досліджує можливості раціонального 
використання сільськогосподарських земель для одержання рослинницької і 
тваринницької продукції при одночасному збереженні природних ресурсів (ґрунтів, 
природних вод, атмосферного повітря тощо), біологічного різноманіття і захисту 
середовища існування людини та виробленої продукції від сільськогосподарського 
забруднення; 3) наукова дисципліна про агроценози, яка розглядає в якості 
центрального об’єкту вид або сорт, заради якого створюється агроценоз; 4) розділ 
екології, що досліджує аутекологію сільськогосподарських рослин і тварин, а 
також культурекосистеми; 5) розділ екології, що вивчає взаємовідносини сільсько-
господарських рослин і тварин із навколишнім природним середовищем. Основи 
сучасної Е.С. розроблені В. Тишлером (1965). Через різке погіршення екологічної 
ситуації в агросфері Е.С. особливо швидко розвивається останні два десятиліття. Іде-
ями збереження сільськогосподарських ресурсів опікувалися ще за античних часів. 
Біля витоків сучасної Е.С. стояли А.Т. Болотов і В.Р. Вільямс. Вони обґрунтовували 
необхідність оптимального співвідношення між площею ріллі, природних кормових 
угідь і лісу та поголів'ям худоби, при якому забезпечуються часткова замкнутість 
кругообігу поживних речовин і збереження родючості ґрунтів - основного ресурсу 
сільськогосподарського виробництва. Е.С. розглядає екологічні наслідки 
тваринництва, методи утилізації його відходів. Актуальною є також проблема 
екологічно чистого землеробства та одержання екологічно чистих продуктів 
харчування для людей і кормів для тварин. Основні методологічні засади сучасної 
Е.С. - екологічний імператив, адаптивний підхід та забезпечення сестайнингу 
агроекосистем. Об’єктами Е.С. є окремі види с.-г. рослин, а також сорти, популяції, 
агроекосистеми, агроландшафти. Головне завдання Е.С. - активізація біологічного 
потенціалу агроекосистем та їх складових на всіх рівнях (від окремої рослини і 
тварини до всієї агроекосистеми) та заміна значної частини антропогенної енергії 
внутрішньою енергією біологічних процесів. Серед головних абіотичних факторів і 
компонентів Е.С. – світло, опади, ґрунти, мінеральні поживні речовини. На основі 
використання біоценологічних принципів Е.С. орієнтує на: селекцію адаптивних 
сортів рослин і порід тварин; створення гетерогенних сортових агропопуляцій і суміші 
сортів рослин; змішаних вікових і породних груп худоби; використання сівозмін, 
полікультур; формування системи корисних симбіотичних зв'язків за рахунок 
підвищення біологічного різноманіття агроекосистеми; екологічну оптимізацію 
структури агроекосистем. Е.С. розробляє новітні  сільськогосподарські технології, 
які включають водозберігаючий полив земель (краплинне зрошення), раціональну 
систему використання добрив, змішане землеробство та інше. Синонім - 
АГРОЕКОЛОГІЯ. 

ЕКОЛОГО-АГРОМЕЛІОРАТИВНИЙ СТАН ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ – стан земель, 
який оцінюється за агрономічними (якість урожаю, продуктивність культур), 
меліоративними (водно-сольовий режим ґрунтів, рівень і мінералізація ґрунтових 
вод, якість зрошувальних вод за агрономічними критеріями) та еколого-
токсикологічними показниками (вміст важких металів у зрошувальних водах, 
ґрунтах і рослинах). 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗБИТКУ НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ 
СЕРЕДОВИЩУ – визначення фактичних і можливих (що запобігаються) 
матеріальних і фінансових втрат і збитків від зміни (погіршення в результаті 
антропогенного впливу або поліпшення в результаті проведення 
природоохоронних заходів) якісних і кількісних параметрів навколишнього 
природного середовища в цілому і її окремих еколого-ресурсних компонентів 
(атмосферне повітря, водні ресурси, земельні ресурси, ресурси рослинного й 
тваринного світу). 



ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБИТОК НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ 
СЕРЕДОВИЩУ – фактичні екологічні, економічні або соціальні втрати, що 
виникли в результаті порушення природоохоронного законодавства, господарської 
діяльності людини, стихійних екологічних нещасть, катастроф. Збиток 
проявляється у вигляді втрат природних, трудових, матеріальних, фінансових 
ресурсів у народному господарстві, а також погіршення соціально-гігієнічних умов 
проживання для населення (тварин) і якісних змін (втрат) економічного потенціалу 
країни. 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ – сукупність техніко-економічних 
методів визначення рівня економії ресурсів у результаті впровадження й 
здійснення ресурсозберігаючих заходів у натуральному й вартісному вираженні. 

ЕКОСИСТЕМА – 1) безрозмірна стійка система живих і неживих компонентів, у якій 
відбувається зовнішній і внутрішній кругообіг речовини й енергії; 2) динамічний 
комплекс угрупувань рослин, тварин і мікроорганізмів, а також їх неживого 
навколишнього середовища, взаємодіючих як єдине функціональне ціле. 

ЕКОЦИД – руйнування навколишнього середовища діяльністю людини, у результаті якої 
гинуть окремі організми, зникають популяції й види, деформуються й руйнуються 
екосистеми, спотворюється стан різних середовищ і нерідко гинуть самі люди. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – один з основних елементів 
природокористування – вилучення або інше використання природних благ з метою 
соціально-економічного розвитку суспільства. 

ЕКСПРЕС-МЕТОДИ – швидкі польові методи аналізу грунту, рослин, які дозволяють 
одержати експрес-інформацію про хімічний склад і стан об’єктів, що аналізуються. 

ЕКСТЕНСИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО – система ведення господарства, при якому ріст 
обсягу продукції досягається за рахунок розширення оброблюваних земельних 
площ. 

ЕНЕРГІЯ АНТРОПОГЕННА (в агроекосистемі) – енергія, що одержується людиною, як 
правило, з вичерпних джерел і витрачається на підтримку складу та структури 
агроекосистеми. Вона надходить в агроекосистему у формі зв'язаної енергії, уже 
витраченої на виробництво сільськогосподарської техніки, добрив, пестицидів, 
пального тощо. Прямі витрати її у сільському господарстві становлять не більш 
50% (у тому числі на пальне - 35%), інша частина - непрямі витрати (30% - на 
виробництво сільськогосподарських машин). Однак, при цьому, навіть найвище 
вкладання її в агроекосистему становить не більш 1% загального енергетичного 
бюджету, основа якого - невичерпна екологічно чиста сонячна енергія. Основні 
статті прямих витрат в агроекосистемі такі: 1. Рослинництво (одержання первинної 
біологічної продукції): селекція і насінництво (енерготрати за межами конкретної 
агроекосистеми – на селекційних станціях, у науково-дослідних інститутах, на 
сортодільницях, у насінницьких господарствах і т. д.); забезпечення умов для 
розвитку рослин (оранка, культивація, контроль засміченості посівів, комах-
шкідників, хвороб); поліпшення умов ґрунтового живлення рослин (мінеральні й 
органічні добрива, поливи); збереження насіння культурних рослин взимку (енергія 
для зерносховищ); 2. Тваринництво (конверсія первинної біологічної продукції у 
вторинну): виробництво і підготовка кормів до згодовування (заготівля сіна, 
вирощування коренеплодів і зерна на кормові цілі, силосування, готування сінажу і 
комбікорму, запарювання соломи тощо); підтримка оптимальної температури 
середовища існування тварин взимку (будівництво й опалення тваринницьких 
приміщень); забезпечення високої продуктивності тварин (удійність, приріст ваги, 
настриг вовни, яйценосність та інше) завдяки використанню хімічних сти-



муляторів, вітамінів, антибіотиків; 3. Транспорт (перенесення речовини й енергії 
всередині агроекосистеми, між агроекосистемами і міськими екосистемами чи між 
кількома агроекосистемами): переміщення речовини за харчовим ланцюгом 
«продуцент - консумент» (підвезення кормів); переміщення речовини у зворотному 
напрямі (вивіз гною на поля); відтік речовини з агроекосистеми (вивіз готової 
продукції на елеватор, м'ясокомбінат тощо); приплив речовини в агроекосистему 
(завезення насіння, добрив, пального, техніки, будівельних матеріалів). 

ЕПІФІТОТІЯ – (від епі... і грец. phyton - рослина) широке поширення інфекційної хвороби 
рослин, що охоплює район, область або країну. У вигляді епіфітотії проявляються, 
напр., іржа й головня хлібних злаків, фітофтороз картоплі. 

ЕРОДОВАНІ ЗЕМЛІ – землі, що втратили в результаті ерозії частково або повністю 
родючий шар ґрунту. 

ЕРОЗІЙНОНЕБЕЗПЕЧНІ ЗЕМЛІ – землі, які при неправильному використанні піддаються 
ерозії. 

ЕРОЗІЯ – процес руйнування земної поверхні під впливом зовнішніх впливів води, вітру, 
льодовика. 

ЕТАПИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ – послідовно виконувані комплекси робіт з 
рекультивації земель. Рекультивацію земель виконують у два етапи: технічний і 
біологічний. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Є 
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЗЕМЕЛЬ – документ, що призначений для проведення 

державного кадастрового обліку земельних ділянок. Є.Д.Р.З. містить відомості об 
існуючих і   земельних ділянках, що припинили існування. У Є.Д.Р.З. утримуються 
наступні основні відомості про земельні ділянки: - кадастрові номери; - місце 
розташування (адреса); - площа; - категорія земель і дозволене використання 
земельних ділянок; - опис границь земельних ділянок, їхніх окремих частин; - 
зареєстровані у встановленому порядку речові права й обмеження (обтяження); - 
економічні характеристики, у тому числі розміри плати за землю; - якісні 
характеристики, у тому числі показники стану родючості земель для окремих 
категорій земель; - наявність об'єктів нерухомого майна, міцно пов'язаних із 
земельними ділянками. Моментом виникнення або моментом припинення 
існування земельної ділянки як об'єкта державного кадастрового обліку у 
відповідних границях є дата внесення відповідного запису в Є.Д.Р.З. 

ЄМНІСТЬ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – кількість особин, потреби яких можуть бути 
задоволені ресурсами даного місця існування без помітної шкоди; здатність 
природного середовища витримувати соціально-економічне навантаження (демо-
графічне, господарське, рекреаційне та ін.) без істотного порушення функцій 
життєдіяльності середовища. 

ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА БІОЛОГІЧНА – межа здатності природного або природно-
антропогенного оточення забезпечувати нормальну діяльність відповідної 
кількості організмів та їх угруповань без помітного порушення самого оточення. 

ЄМНІСТЬ УГІДДЯ – кількість диких або свійських тварин, що можуть жити й нормально 
розмножуватись на одиниці площі даного угіддя протягом невизначеного 
тривалого часу за умов його самовідновлення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ж 
ЖИВЛЕННЯ – процес надходження, засвоєння і перероблення живими організмами 

поживних речовин, необхідних для компенсації матеріально-енергетичних затрат, 
пов’язаних з побудовою всіх частин організмів і виконанням їхніх функцій. За 
типом цього процесу живі організми належать до двох основних груп: автотрофів і 
гетеротрофів. 

ЖИВЛЕННЯ НЕКОРЕНЕВЕ – живлення рослин мінеральними солями через надземні 
органи. 

ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН – процес надходження та засвоєння рослинами поживних речовин. 

ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН – надходження в організм тварин і засвоєння речовин, необхідних 
для відтворення енергетичних витрат, побудови і поновлення тканин. 

ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ – здатність екосистеми витримувати різкі коливання 
абіотичного середовища, масове розмноження або тривале зникнення окремих 
видів, а також антропогенні навантаження (перевипас, витоптування, шуми тощо). 

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ – здатність організму зберігати існування в мінливих умовах 
середовища. 

ЖОВТО-БУРІ ГРУНТИ – група ґрунтів, перехідних від жовтоземів до бурих лісових. 

ЖУЙНІ ТВАРИНИ – підтип парнокопитних ссавців; включає близько 76 родів і 180 видів. 
Шлунок у більшої частини жуйних складається із чотирьох відділів: рубця, сітки, 
книжки й сичуга (з перших двох відділів їжа періодично відригається й знову 
пережовується). У більшості Ж.Т. на чолі є роги. Ж.Т. поширені на всіх 
континентах (крім Антарктиди) і є самою численною й різноманітною групою 
парнокопитних. Зі свійських тварина до жуйних відносяться велика рогата худоба, 
вівці й кози. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



З 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ – прийняття комплексу інженерно-технічних й 

організаційних заходів щодо виключення неприпустимого ризику, включаючи 
радіаційний ризик, пов'язаного з можливістю завдання збитків життю й здоров'ю 
людини, його майну й/або навколишньому середовищу. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ГІДРОТЕХНІЧНОГО СПОРУДЖЕННЯ – розробка й 
здійснення заходів із попередження аварій гідротехнічного спорудження. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – дотримання правових норм, виконання 
санітарно-гігієнічних і санітарно-епідеміологічних правил, технологічних і 
організаційно-технічних вимог, а також проведення відповідного комплексу 
правових, санітарно-гігієнічних, санітарно-епідеміологічних, організаційних і 
технічних заходів, спрямованих на запобігання, ослаблення й ліквідацію зараження 
людей, сільськогосподарських тварин і рослин інфекційними хворобами. 

ЗАБОЛОЧУВАННЯ ҐРУНТУ – 1) процес, пов'язаний зі змінами водного режиму ґрунту 
внаслідок застою поверхневих вод або підняття ґрунтових; 2) підвищення вологості 
ґрунтів і підстилаючих порід, внаслідок: утрудненого стоку, підняття рівня 
ґрунтових вод, природного їхнього залягання від поверхні, погіршення умов 
випаровування.   

ЗАБОЛОЧУВАННЯ ҐРУНТІВ ВТОРИННЕ – процес збільшення вологості ґрунтів через 
постійне підтоплення й затоплення їх внаслідок екологічно необґрунтованої 
водогосподарської діяльності. 

ЗАБРУДНЕННЯ – 1) привнесення в середовище або виникнення в ньому нових, зазвичай 
не характерних для нього фізичних, хімічних, інформаційних чи біологічних 
агентів або перевищення в розглянутий час природного середньобагаторічного 
рівня (в межах його крайніх коливань) концентрації перелічених агентів в 
середовищі, яке нерідко призводить до негативних наслідків; 2) зростання 
концентрації фізичних, хімічних, інформаційних і біологічних агентів більше 
кількості, яка нещодавно спостерігалась (наприклад, помутніння річкових вод після 
дощу). 

ЗАБРУДНЕННЯ АНТРОПОГЕННЕ – забруднення, яке виникло в результаті 
господарської діяльності людей, в тому числі їх прямого або непрямого впливу на 
склад і інтенсивність природного забруднення. 

ЗАБРУДНЕННЯ БІОЛОГІЧНЕ – проникнення в екосистеми і технологічні пристрої 
різних видів тварин і рослин, які порушують екологічну рівновагу чи спричинюють 
соціально-економічні збитки. 

ЗАБРУДНЕННЯ ВОД – негативні зміни складу та якості води водного об'єкту внаслідок 
надходження в нього забруднюючих речовин. 

ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ – 1) нагромадження в ґрунті речовин і організмів у результаті 
антропогенної діяльності в таких кількостях, які знижують технологічну, живильну 
й гігієнічно-санітарну цінність вирощуваних культур і якість інших природних 
об'єктів.; 2) вміст у ґрунтах хімічних сполук, радіоактивних елементів, патогенних 
організмів у кількостях, які шкідливо впливають на здоров'я людини, природне 
середовище, родючість земель сільськогосподарського призначення. Розрізняють: 



ГЛОБАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ - забруднення ґрунту, що виникає 
внаслідок далекого переносу забруднюючої речовини в атмосфері на відстані, що 
перевищують 1000 км від будь-яких джерел забруднення; РЕГІОНАЛЬНЕ 
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ - забруднення ґрунту, що виникає внаслідок переносу в 
атмосферу забруднюючої речовини на відстані більше 40 км від техногенних і 
більше 10 км від сільськогосподарських джерел забруднення; ЛОКАЛЬНЕ 
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ - забруднення ґрунту поблизу одного або сукупності 
декількох джерел забруднення. Джерела З.Ґ.: - ПРОМИСЛОВЕ, обумовлене 
діяльністю промислових і енергетичних підприємств; - ТРАНСПОРТНЕ, 
обумовлене експлуатацією транспортних засобів; - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ, 
обумовлене сільськогосподарським виробництвом; - ГОСПОДАРСЬКО-
ПОБУТОВЕ, обумовлене господарсько-побутовою діяльністю людини. 

ЗАБРУДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ – зміна властивостей середовища, що погіршує його 
функцію як носія інформації. 

ЗАБРУДНЕННЯ МЕХАНІЧНЕ – засмічення середовища агентами, що справляють лише 
механічний вплив без фізико-хімічних наслідків. 

ЗАБРУДНЕННЯ РАДІОАКТИВНЕ – форма фізичного забруднення, пов’язана з 
перевищенням природного рівня вмісту в середовищі радіоактивних речовин. 

ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ – забруднення біосфери в результаті 
сільськогосподарської діяльності людини, в тому числі в результаті надходження в 
навколишнє середовище пестицидів, добрив, відходів тваринництва і 
рослинництва. 

ЗАБРУДНЕННЯ ХІМІЧНЕ – зміна хімічних властивостей середовища, що негативно 
впливає на екосистеми і технологічні пристрої. 

ЗАБРУДНЕННЯ ФІЗИЧНЕ – зміна фізичних параметрів середовища: температуро-
енергетичних (теплове чи термальне), хвильових (світлове, шумове, 
електромагнітне), радіаційних (радіоактивне) тощо. 

ЗАБРУДНЮВАЧІ – природні або антропогенні фізичні агенти, хімічні речовини чи 
біологічні види, які потрапляють у природне середовище або виникають у ньому в 
кількостях, що перевищують межі звичайних граничних коливань чи середнього 
природного фону за певний відрізок часу, або перебувають у ньому в кількостях, 
що перевищують показники, допустимі для конкретних цілей.  

ЗАБРУДНЮЮЧА ҐРУНТ РЕЧОВИНА – хімічна речовина (елемент), що накопичується у 
ґрунті внаслідок антропогенної діяльності в кількості, яка чинить несприятливий 
вплив на властивості і родючість ґрунту, якість сільськогосподарської продукції. 

ЗАГАЛЬНА ЛУЖНІСТЬ – сумарний вміст іонів СО3
- та НСО3

-. 

ЗАГАЛЬНЕ (ПЛОЩАДНЕ) ЗАБРУДНЕННЯ – забруднення, розповсюджене на великій 
території, яке викликане атмосферними викидами промисловості, транспорту й 
таке інше, застосуванням хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), органічних і 
неорганічних добрив, зрошенням стічними водами тощо. 

ЗАКРІПЛЕННЯ ПІСКІВ – заходи, спрямовані на запобігання розвіювання пісків шляхом 
сіяння чи садіння рослин, або сприяння росту природної рослинності. 



ЗАЛИШКИ КОРЕНЕВІ – залишки коріння рослин в ґрунті після збирання врожаю. 

ЗАЛИШКОВИЙ РИЗИК – ризик, що залишається після обробки ризику. 

ЗАЛУЖЕННЯ – 1) посів багаторічних трав на ерозійно небезпечних та еродованих 
ґрунтах з метою зменшення та послаблення ерозії за рахунок утворення щільної 
дернини; 2) система заходів створення або поліпшення продуктивного 
трав’янистого покриву на малопродуктивних ділянках. 

ЗАЛУЖУВАННЯ ҐРУНТУ – підвищення лужності ґрунтового розчину під впливом 
засолення, осолонцювання, зрошувальних й підґрунтових вод, сульфатредукції та 
ін. причин. Лужність розчину визначається концентрацією аніонів ОН- і 
характеризується водневим показником рН (при цьому він досягає значень більше 
7,0), показниками CO3

2-, HCO3-Ca2+, pH-pNa. У ґрунтових розчинах лужність 
пов’язана з наявністю в них гідролітично лужних солей (частіше Na2CO3 і 
NaHCO3), які при дисоціації утворюють надлишкові кількості аніонів ОН. При 
зрошенні З.Ґ., як правило, зумовлюється впливом лужних поливних вод 
карбонатно- і гідрокарбонатно-натрієвого складу, підґрунтових лужних вод, що 
залягають ближче критичної глибини, процесами сульфатредукції в анаеробних 
умовах. За ступенем З.Ґ. виділяється три групи ґрунтів – слаболужні (рН вод. - 8,0-
8,5; HCO3-Ca2+ - 0,5-1,0 мекв/100г;  CO3

2- - до 0,3 мекв/100 г; pH-pNa – 4,0-5,0), 
середньолужні (рН вод. 8,5-9,0; HCO3-Ca2+ - 1,0-2,0;  CO3

2- - 0,3-0,9; pH-pNa – 5,0-
5,5) й сильнолужні (рН вод. понад 9,0; HCO3-Ca2+ - понад 2,0;  CO3

2- - понад 0,9; 
pH-pNa – понад 5,5). При слабкому ступені залужування урожайність культур 
знижується на 10-20%, середньому – 20-30%, сильному – 30-50%. Основні методи 
боротьби з З.Ґ. – внесення кислих меліорантів, припинення зрошення водами, що 
не відповідають встановленим вимогам за небезпекою З.Ґ. На Україні значний 
внесок у вивчення цього питання зробили Г.В. Новікова, І.М. Гоголєв та ін. 

ЗАПАС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН – валовий вміст поживних речовин в певному шарі 
ґрунту. Виражається в кг/га. 

ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ – використання процесів, практичної діяльності, 
матеріалів або продукції з метою виключення або контролю виділення 
забруднювачів, які можуть включати переробку відходів, зміну процесів, 
використання механізмів контролю, ефективне використання ресурсів і заміну 
матеріалів. Потенційні вигоди від З.З.  включають скорочення негативних впливів 
на навколишнє середовище, підвищення ефективності й скорочення витрат. 

ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКУ – рішення не бути залученим у ризиковану ситуацію або дію, 
що попереджає залучення в неї. Рішення може бути прийняте на основі результатів 
оцінювання ризику. 

ЗАПОБІЖНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗБИТОК БІОРЕСУРСАМ – оцінка в грошовій формі 
можливих негативних наслідків рослинному й тваринному світові, пов'язаних з 
антропогенними навантаженнями на навколишнє природне середовище, які 
вдалося уникнути (запобігти, не допустити) у результаті проведення за 
розглянутий період часу відповідних природоохоронних заходів. 

ЗАПОБІЖНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗБИТОК ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – являє собою оцінку в грошовій формі можливих 
негативних наслідків, які вдалося уникнути (запобігти, не допустити) у результаті 
природоохоронної діяльності територіальних органів системи екологічного 



нагляду, здійснення природоохоронних заходів і програм, спрямованих на 
збереження або поліпшення якісних і кількісних параметрів, що визначають 
екологічну якість (стан) навколишнього природного середовища в цілому і її 
окремих еколого-ресурсних компонентів. 

ЗАПОБІЖНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗБИТОК ЗЕМЕЛЬНИМ РЕСУРСАМ – оцінка в грошовій 
формі можливих негативних наслідків, пов'язаних з погіршенням і руйнуванням 
ґрунтового покриву під впливом антропогенних (техногенних) факторів (що 
виражаються в кількісному та якісному погіршенні складу й властивостей ґрунту, 
зниженні природогосподарської значимості сільгоспугідь, деградації ґрунтів і 
земель, захаянні й забрудненні ґрунтів і земельних ресурсів відходами виробництва 
й споживання), які вдалося уникнути (запобігти, не допустити) у результаті 
своєчасного проведення тих або інших ґрунтоохоронних, природоохоронних й 
інших заходів, реалізації природоохоронних програм. 

ЗАРАЖЕННЯ РАДІОАКТИВНЕ – концентрація штучних радіоактивних речовин у живих 
організмах, продовольчих і фуражних продуктах та ґрунті. Небезпека його полягає 
в тому, що радіоактивні речовини своїм випромінюванням зумовлюють складні 
зміни у живих організмах внаслідок іонізації та радіоактивних перетворень. 

ЗАСВОЮВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО АЗОТУ – біохімічні процеси засвоювання 
ґрунтовими мікроорганізмами мінерального азоту, наслідком чого є збагачення 
азотом органічної частини ґрунту. 

ЗАСМІЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ – накопичення на поверхні або всередині ґрунту комунально-
побутових відходів, відходів виробництва, транспорту та інших, у непередбачених 
для цього місцях. 

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН БІОЛОГІЧНІ – до таких біологічних пестицидів належать 
мікробіологічні засоби захисту рослин (біопрепарати), діючою речовиною яких є 
мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності, що спричинюють захворювання 
шкідливих організмів. За призначенням біопрепарати поділяють на інсектициди, 
фунгіциди та родентициди. Важливим напрямом у розробці біологічних засобів 
захисту рослин є синтез та застосування речовин, які впливають на поведінку 
шкідливих комах та процеси їх розмноження. У процесі еволюції склались різні 
форми взаємодії між біологічними видами, зокрема хімічні сигнали. Тварини і 
рослини виділяють у навколишнє середовище продукти життєдіяльності, які 
можуть справляти певний біологічний вплив на інші організми. Хімічні сполуки, 
які виділяють живі організми, беруть участь у внутрішньовидовій та міжвидовій 
взаємодії. До речовин із внутрішньовидовою дією належать феромони і гормони 
комах. Вони мають високу вибіркову дію і біологічну активність. Феромони і 
гормони комах застосовують під час захисту рослин із метою регуляції чисельності 
шкідливих комах. 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ СПРЯМОВАНЕ – спосіб обприскування культурних 
рослин у період вегетації, що виключає безпосереднє потрапляння робочої рідини 
на культурну рослину. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДНИХ АЕРОЗОЛЕЙ – уведення пестицидів у 
високодиспергованому твердому чи рідкому стані (дим, туман) у середовище 
перебування шкідливого організму. 

ЗАСОЛЕННЯ ҐРУНТУ – процес накопичення водорозчинних солей (хлоридів, сульфатів і 
карбонатів натрію, магнію, кальцію та калію) у ґрунті, що може призводити до 
утворення солончакових і солонцюватих ґрунтів. Розрізняють З.Ґ.: первинне – 
природне накопичення солей у ґрунті внаслідок випаровування підґрунтових вод, 



засоленості ґрунтотворних порід або під впливом біогенних та ін. факторів; 
вторинне – викликане штучною зміною водного режиму ґрунту (частіше при 
зрошенні), спричиняється в основному переміщенням солей по капілярах з 
підстелаючих порід й підґрунтових вод на поверхню та приносом їх з 
мінералізованими водами. За глибиною залягання сольового горизонту виділяють 
ґрунти: солончаки (0-5 см), солончакові (0-30 см), високосолончакуваті (30-50 см), 
солончакуваті (50-100 см), глибокосолончакуваті (100-150 см), глибокозасолені 
(150-200 см).  Виділяють 5 ступенів З.Ґ. залежно від вмісту токсичних солей та 
типу засолення: незасолені, слабозасолені, середньозасолені, сильнозасолені, дуже 
сильнозасолені. З.Ґ. негативно впливає на рослини внаслідок підвищення 
осмотичного тиску ґрунтового розчину й токсичної дії окремих іонів (особливо 
натрію та хлору). В Україні площа засолених зрошуваних ґрунтів - близько 240 тис. 
га (~ 10% від площі зрошення), з них 210 тис. га – слабозасолені, 25 тис. га – 
середньозасолені, 5 тис. га – сильнозасолені. Вони в основному розташовані у 
межах морських терас, дельт, заплав та низових терас річок.  На Україні 
дослідженням З.Ґ. займались Г.С. Гринь, О.Н. Соколовський, Г.В. Новікова та ін. 

ЗАТОПЛЕННЯ – покриття ділянки території водою в період паводку або повені чи 
внаслідок будівництва водопідйомних споруд У руслі або долині річки. Затоплення 
ґрунтово-рослинного покриву може бути постійним або тимчасовим. 

ЗАФОСФАЧУВАННЯ – збагачення ґрунту засвоюваними фосфатами в результаті частого 
та тривалого внесення фосфорних добрив. 

ЗАХИСТ РОСЛИН – галузь сільськогосподарської науки, що вивчає і розробляє прийоми і 
методи з визначення шкоди, яку завдають рослинам, посівам, насадженням комахи, 
кліщі, гризуни та інші організми (хвороби). 

ЗАХІД ЩОДО КОНТРОЛЮ – сукупність дій посадових осіб органів державного 
контролю (нагляду), пов'язаних із проведенням перевірки виконання юридичною 
особою або індивідуальним підприємцем обов'язкових вимог, здійсненням 
необхідних досліджень (випробувань), експертиз, оформленням результатів 
перевірки й вживанням заходів за результатами проведення заходу щодо контролю. 

ЗАХОДИ АГРОЛІСОМЕЛІОРАТИВНІ – система лісівницьких заходів, спрямованих на 
підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь та захист ґрунтів від 
засухи, вітрової та водної ерозії з метою одержання високих і сталих врожаїв і 
раціонального використання земель. Основними З.А. є: створення полезахисних 
лісових смуг. Облісіння яругів, крутих схилів і пісків. 

ЗАХОДИ АГРОМЕЛІОРАТИВНІ – окремі прийоми та варіанти їх комбінацій, спрямовані 
на покращення водно-повітряного та поживного режимів ґрунтів. До них 
відносяться: ґрунтопоглиблення, шпарування, кротування, заорювання сидератів, 
внесення гною, вапнування, мульчування, гіпсування тощо. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ БІОЛОГІЧНІ – знищення або пригнічення бур'янів 
за допомогою фітофагів-комах, грибів, бактерій та інших організмів, а також 
використання природних «ворогів» злісних бур'янів. Напр., гірчакової нематоди, 
личинок брунькової га-лиці та гірчакової горіхотворки проти гірчака рожевого; 
личинок несправжнього слоника і амброзієвої совки проти амброзії полинолист-
ної; мушки фітомізи проти вовчка соняшникового тощо. Біологічний метод 
боротьби економічно вигідний і екологічно чистий, але обсяг його застосування 
поки що дуже обмежений. 



ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ ЗНИЩУВАЛЬНІ – заходи або їх система, що 
спрямовані на провокацію проростання насіння бур'янів і безпосереднє знищення 
вегетуючих рослин. За механізмом дії поділяються на біологічні, механічні, 
хімічні. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ МЕХАНІЧНІ – знищувальні заходи боротьби з 
бур'янами за допомогою ґрунтооброблюваних машин, знарядь із застосуванням 
різних прийомів обробітку ґрунту. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ – система заходів боротьби 
з бур'янами, яка спрямована на ліквідацію їх вогнищ й усунення шляхів 
поширення. 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ ХІМІЧНІ – винищувальні заходи з використанням 
хімічних препаратів (головним чином, гербіцидів). Широко застосовуються в 
інтенсивному землеробстві практично на всіх сільськогосподарських культурах. 

ЗАХОДИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ АГРОТЕХНІЧНІ – прийоми, спрямовані на скорочення стоку 
талих та зливових вод шляхом збільшення водозатримуючої поверхні або 
водопроникності ґрунту. До них відносяться: обвалування, переривчасте 
бороздування, лункування, грунтопоглиблення, шпарування, спорудження 
мікролиманів тощо. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТОВОЇ РОДЮЧОСТІ – підтримка основних факторів, що 
визначають ґрунтову родючість в оптимальному для сільськогосподарських 
культур стабільному режимі. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ РИЗИКУ – прийняття тягаря втрат або вигід від конкретного ризику. З.Р. 
не містить у собі обробку ризику в результаті страхування або перенесення ризику 
іншими засобами. 

ЗБИТОК ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ – погіршення й руйнування 
ґрунтів і земель під впливом антропогенних (техногенних) факторів, що 
виражаються в кількісному і якісному погіршенні складу й властивостей ґрунту, 
зниженні природо-господарчої значимості сільгоспугідь. 

ЗБИТОК ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – фактичні й 
можливі збитки народного господарства, пов'язані із забрудненням навколишнього 
природного середовища (включаючи прямі й непрямі впливи, а також додаткові 
витрати на ліквідацію негативних наслідків забруднення). Ураховуються також 
втрати, пов'язані з погіршенням здоров'я населення, скороченням трудового 
періоду діяльності й життя людей. 

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА – частина поверхні землі (у тому числі поверхневий ґрунтовий 
шар), границі якого описані й засвідчені у встановленому порядку вповноваженим 
державним органом, а також усе, що перебуває над і під поверхнею земельної 
ділянки, якщо інше не передбачено законами про надра, про використання 
повітряного простору й інших законів. 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДВІД – ділянка землі, яка надана користувачеві з певним цільовим 
призначенням. 

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ – сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового 
базису розселення та певної діяльності людини, основний засіб виробництва в 
сільському та лісовому господарстві. Земельний фонд планети складає 13,4 млрд. 



га й підрозділяється на оброблювані землі (рілля та плантації), які складають 
приблизно 11 %, пасовища (24 %), ліси та зарості чагарників (31 %), інші землі, які 
включають піски, кам’янисті простори, селітебні зони (34 %). Західна Європа має 
найвищий в світі процент ріллі (близько 30 %), для Пд. Америки характерно 
переважання лісів (53 %), для Австралії – пасовищ (56 %), для Африки – пісків і 
кам’янистих просторів (45 %). Антропогенний вплив на ґрунтовий покрив планети 
призводить до зменшення площі земельних угідь за рахунок переведення їх в сферу 
несільськогосподарського використання. Відмічається тенденція до зниження 
забезпечення оброблювальними землями (менше 0,11 га на душу населення). 

ЗЕМЕЛЬНІ УГІДДЯ – землі, які систематично використовуються або придатні до 
використання для конкретних господарських цілей і відрізняються за природно-
історичними ознаками. 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ – 1) порядок, умови і форми експлуатації земель (юрид.); 2) 
сукупність земельних ділянок, які експлуатує землекористувач (адм.). 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ – підприємство, установа, організація, громадянин, яким у 
встановленому порядку надано у користування земельну ділянку. 

ЗЕМЛЕРОБСТВО – 1) система заходів впливу на ґрунт для вирощування 
сільськогосподарських культур й отримання високих стабільних врожаїв; 2) розділ 
агрономії, що вивчає загальні прийоми вирощування сільськогосподарських 
культур і підвищення ґрунтової родючості. 

ЗЕМЛЕРОБСТВО АЛЬТЕРНАТИВНЕ – концепція, що передбачає новий підхід до 
землеробства, суть якого полягає в етичному ставленні до землі, повній або 
частковій відмові від синтетичних добрив, пестицидів, регуляторів росту; метою 
альтернативного землеробства є вирощування екологічно безпечної продукції, 
збереження родючості ґрунтів та чистоти довкілля. Альтернативне рослинництво і 
тваринництво передбачають: найдоцільніші способи використання та відтворення 
ресурсів, а також їхню охорону від виснаження. 

ЗЕМЛЕРОБСТВО БІОДИНАМІЧНЕ – одна із форм біологічного ведення господарства, в 
якій враховують не тільки природні (земні), але й космічні фактори, які 
взаємопов'язані; цей зв'язок здійснюється завдяки застосуванню спеціальних 
біодинамічних препаратів; для їх використання, а також для обробітку ґрунту, 
сівби і догляду за рослинами враховують розміщення Місяця в тому чи іншому 
зодіакальному сузір'ї. 

ЗЕМЛЕРОБСТВО БІОЛОГІЧНЕ – система ведення сільського господарства, яка 
передбачає удобрення рослин та підтримання родючості ґрунту переважно 
органічними добривами (гній, сидерати тощо), дозволяється також 
використовувати несшітетичні сиромелені мінеральні добрива та меліоранти 
(фосфоритне борошно, каїніт, гіпс, доломіт). Заборонено використання 
синтетичних мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Велике значення 
надається сівозмінам. Для захисту рослин пропонується використовувати 
переважно профілактичні механічні та біологічні методи. Дозволено застосовувати 
лише виготовлені з природних компонентів, слаботоксичні для корисних 
організмів пестициди. 

ЗЕМЛЕРОБСТВО БОГАРНЕ – землеробство, що ведеться без поливу у зоні поливного 
землеробства або за рахунок лише вологи атмосферних опадів (неполивне 
землеробство). 



ЗЕМЛЕРОБСТВО ЗРОШУВАНЕ – вирощування сільськогосподарських культур в умовах 
зрошення; один з найбільш інтенсивних видів землеробства, поширений переважно 
в посушливих зонах, які зазнають дефіциту вологи. Зрошувані землі відіграють 
важливу роль у забезпеченості сталого виробництва с.-г. продукції, особливо в 
роки з несприятливими погодними умовами. Високий технічний рівень 
зрошувальних систем, застосування прогресивних методів управління  
водорозподілом й поливами, високий рівень агротехніки забезпечують високу 
продуктивність З.З., яка в 2,0-4,0 рази вища порівняно з богарним землеробством. 
Балансова площа зрошуваних земель в Україні - 2,4 млн. га. Ведення З.З. має 
особливості в сівозмінах, удобренні, обробітку ґрунту, догляді за рослинами. 
Сівозміни насичують високопродуктивними культурами, які забезпечують значні 
прибавки врожаю від зрошення, а також поукісними  й пожнивними культурами: 
зерновими (рис, пшениця, кукурудза, зернобобові), технічними (цукровий буряк), 
кормовими й овочевими. 

ЗЕМЛЕРОБСТВО НА МЕЛІОРАТИВНИХ ЗЕМЛЯХ – землеробство на зрошуваних  або 
осушених землях; часто з використанням хімічних меліорантів. 

ЗЕМЛЕРОБСТВО НЕСТАЛЕ – землеробство у районах з надмірним (Полісся), 
недостатнім (Степ) або несталим (південно-східний Лісостеп) зволоженням та 
різкими перепадами інших елементів погоди. За площею займає близько двох 
третин території України. Навіть при дотриманні рекомендованих технологічних 
заходів у цих районах урожайність культур за роками значно коливається. 

ЗЕМЛЕРОБСТВО СТАЛЕ – землеробство у таких ґрунтово-кліматичних районах, де за 
дотриманням рекомендованих технологій щороку гарантується висока урожайність 
сільськогосподарських культур завдяки забезпеченню рослин усіма факторами і 
умовами життя. Відносно сприятливі кліматичні умови для 3.С. складаються у 
районах північно-західного та центрального Лісостепу, що займають площу 
близько третини території України. 

ЗЕМЛЕРОБСТВО ТОЧНЕ – сучасний тип землеробства, що базується на оптимізації 
використання технологічних матеріалів (насіння, добрив, засобів захисту рослин, 
регуляторів росту) та агрозаходів на конкретній ділянці поля відповідно до вимог 
вирощування певної сільськогосподарської культури, стану ґрунту і збереження 
довкілля. 

ЗЕМЛІ ДЕРЖАВНОГО ЗАПАСУ – землі, які не надані користувачам у безстрокове або 
довгострокове користування. 

ЗЕМЛІ НЕПРИДАТНІ – землі, які малопридатні для сільськогосподарського 
використання: кам’янисті місця, суцільні солончаки, розмиті яри, безводні пустелі, 
сипучі піски, деякі болота тощо. 

ЗЕМЛІ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – землі, які надано в 
користування для потреб промисловості, транспорту, рекреації, природоохоронних 
і лісогосподарських цілей. 

ЗЕМЛІ ПОРУШЕНІ – землі, що втратили свою господарську цінність або є джерелом 
негативного впливу на навколишнє природне середовище у зв'язку з порушенням: 
ґрунтового й рослинного покриву, гідрогеологічного режиму, забрудненням й 
утворенням техногенного рельєфу в результаті виробничої діяльності. 

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ – землі, що перебувають у межах границь, 
які встановлено для сільських населених пунктів. 



ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ В МІСТАХ (СЕЛИЩАХ) – 
землі міст (селищ міського типу), які використовуються для 
сільськогосподарського виробництва. 

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – 1) землі, які надано в 
користування для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей; 2) 
землі за межею поселень, надані для потреб сільського господарства або 
призначені для цих цілей. У складі земель сільськогосподарського призначення 
виділяються сільськогосподарські угіддя, землі, які зайняті 
внутрішньогосподарськими дорогами, комунікаціями, деревинно-чагарниковою 
рослинністю, призначеної для забезпечення захисту земель від впливу негативних 
(шкідливих) природних, антропогенних і техногенних явищ, замкнутими 
водоймами, а також будинками, будовами, спорудженнями, використовуваними 
для виробництва, зберігання й первинної переробки сільськогосподарської 
продукції. 

ЗЕМЛЮВАННЯ – комплекс робіт зі зняття, транспортуванню й нанесенню родючого 
шару ґрунту й потенційно родючих порід на малопродуктивні угіддя з метою 
їхнього поліпшення. 

ЗЛАКИ – родина однодольних рослин, до якої відносяться пшениця, рис, жито, овес, 
кукурудза, сорго, тимофіївка й т.п. Однорічні, дворічні або багаторічні трави, 
рідше кущоподібні або деревоподібні форми. Близько 10 тис. видів (близько 650 
родів). Найбільше господарське значення мають зернові (пшениця, рис, жито, овес, 
ячмінь, кукурудза, сорго й ін.), цукровий очерет. 

ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ВОДИ – зменшення кількості хвороботворних організмів у воді до 
меж, які встановлено санітарно-гігієнічними вимогами. 

ЗНИЖЕННЯ ҐРУНТОВОЇ РОДЮЧОСТІ – погіршення основних факторів, що визначають 
ґрунтову родючість, яка обумовлена відхиленнями від оптимальних параметрів у 
ту або іншу сторону. Може виражатися як у недостачі, так і в надлишку елементів 
живлення. 

ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ – дії, які створені для зменшення ймовірності негативних наслідків 
пов'язаних з ризиком. 

ЗОНА АЕРАЦІЇ ҐРУНТУ – потужність ґрунту й підґрунтя в межах яких частина пор 
заповнена повітрям. Вона розташована в межах від поверхні ґрунту до глибини, 
нижче якої всі пори ґрунту заповнені водою, як правило до рівня залягання 
підґрунтових вод. Потужність З.А.Ґ. кількісно виражається в метрах, вона 
змінюється залежно від змін рівня підґрунтових вод, тимчасових верховодок, які в 
свою чергу залежать від гранулометричного складу ґрунту, природних умов 
зволоження й зрошення, рівня залягання підземних водоносних горизонтів, 
характеру рельєфу та умов відтоку підґрунтових й підземних вод. На території 
України в межах водорозділів рельєфу в посушливі роки та літні періоди З.А.Ґ. 
може досягати глибини 5 м й більше від поверхні, а в зниженнях рельєфу 
потужність З.А. може різко зменшуватися, або бути зовсім відсутня на заболочених 
землях. 

ЗОНИ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ – великі частини географічних поясів, що закономірно 
переміняються від екватора до полюсів і від океанів у глиб континентів. 
Положення зон фізико-географічних визначається головним чином особливостями 



співвідношення тепла й вологи. Зони мають відому спільність ґрунтів, рослинності 
й інших компонентів природного середовища (напр., зони степів, зони саван). 
Виражені як на суші, так і в океані, де проявляються менш чітко. У межах зони 
фізико-географічної по перевазі ландшафтів того або іншого типу виділяються 
підзони фізико-географічні. 

ЗООФІЛІЯ – перехресне запилення рослин за допомогою тварин. Найбільше число видів 
рослин запилюється комахами (які харчуються пилком, нектаром і т.п.), менше - 
птахами й ссавцями (напр., на пасовищі). 

ЗООХОРІЯ – (від зоо... і грец. choreo - просуваюся) поширення плодів і насіння рослин 
тваринами. Напр., плоди лопуха причепившись до вовни овець, можуть 
переміщатися на значні відстані, усюди розсіюючи насіння. 

ЗООЦИДИ – хімічні препарати з групи пестицидів для боротьби зі шкідливими 
хребетними тваринами, переважно гризунами. 

ЗРОШЕННЯ (ІРИГАЦІЯ) – 1) комплекс заходів, спрямованих на покращання водного 
режиму ґрунтів та рослин, які в природних умовах зазнають недостачу вологи; 2) 
один з видів гідротехнічних меліорацій. 

ЗРОШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ – 1) гідромеліорація з підведенням води на землі з недостатнім 
природним водопостачанням; 2) штучне зволоження ґрунту з метою підвищення 
його вологозабезпеченості, створення сприятливих умов для розвитку с.-г. культур 
та одержання високих стабільних врожаїв, підвищення родючості ґрунту; фактор 
істотного підвищення продуктивності землеробства. Його застосовують, коли 
природне зволоження не забезпечує потреб рослин у воді протягом всього 
вегетаційного періоду або певного періоду, а також для створення сприятливих для 
розвитку рослин поживного, теплового, сольового й мікробіологічного режимів 
ґрунту. Розрізняють З.З. періодичне (одноразове, лиманне) – вода на поля поступає 
один раз й регулярне (найбільш поширене в Україні) – воду подають у встановлені 
строки згідно з режимом зрошення. З.З. проводять за допомогою зрошувальних 
систем, призначених для забору води з джерела, транспортування її до 
зрошуваного масиву, розподілу по ділянкам, поливу земель, а також відводу 
дренажних, скидних й підґрунтових вод. На сьогодні використовують такі способи 
З.З.: поверхневе (полив по борознам, смугам, затопленням), дощування 
(надкронове, підкронове, протизаморозкове, імпульсне), внутрішньоґрунтове, 
краплинне, аерозольне. В Україні балансова площа зрошуваних земель становить 
2,4 млн. га, при цьому найбільші їх площі сконцентровані в Степу – 2,1 млн. га.   

ЗРОШУВАЛЬНА ВОДА – вода, склад і властивості якої придатні для цілей 
сільськогосподарського зрошення. 

ЗРОШУВАЛЬНА МЕРЕЖА – гідромеліоративна мережа для підведення води від 
вододжерела до поливної ділянки. 

ЗРОШУВАЛЬНА НОРМА – кількість води, що подається при поливах на 1 га посівної 
площі за вегетаційний період. Виражається у м3/га. Розділяється на поливні норми. 

ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА – гідромеліоративна система для зрошення земель. 

ЗРОШУВАЛЬНИЙ ПЕРІОД – частина вегетаційного періоду від початку першого поливу 
до закінчення останнього поливу сільськогосподарської культури. 



ЗРОШУВАНІ ЗЕМЛІ – землі, які придатні для сільськогосподарського використання й 
поливу, на яких є зрошувальна мережа, пов'язана із джерелом зрошення, водні 
ресурси якого забезпечують полив цих земель. 

ЗЯБЛЕВИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ – основний обробіток ґрунту, який виконано у літньо-
осінній період під посів або посадку сільськогосподарських культур у наступному 
році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І 
ІММОБІЛІЗАЦІЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН – перехід поживних речовин грунту з 

доступної для рослин форми в недоступну. 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ – виявлення в натурі, облік і 
картографування порушених земель із визначенням їхніх площ та якісного стану. 

ІНГІБІТОРИ – речовини, що сповільнюють хімічні процеси окислення, полімеризації, 
біохімічні та фізіологічні реакції. 

ІНДИКАТОРНІ РОСЛИНИ – рослини, яким властива різко виражена пристосованість до 
певних умов навколишнього середовища й які є показниками цих умов. 

ІНКРУСТАЦІЯ НАСІННЯ – покриття насіння водорозчинною плівкою, що включає 
захисні ростові активні речовини й барвник. 

ІНСЕКТОАКАРИЦИД ФУМІГАЦІЙНОЇ ДІЇ – пестицид у паро- чи газоподібному стані, 
спричинює отруєння шкідливих комах і кліщів при надходженні в органи дихання. 

ІНСЕКТИСТАЗ – стан, при якому щільність популяції рослиноїдної комахи, що 
пошкоджує рослину, знижується у зв’язку з ростом цієї рослини без значних 
порушень її структури і функцій. 

ІНСЕКТИЦИДИ – хімічні препарати для знищення комах – шкідників 
сільськогосподарських рослин і паразитів тварин. Розрізняють: - КИШКОВИЙ 
ІНСЕКТИЦИД - знищує комах, потрапляючи в їх організм разом з їжею; - 
КОНТАКТНИЙ ІНСЕКТИЦИД - знищує комах при безпосередньому контакті з 
ним, проникаючи через шкірні покриви; - СИСТЕМНИЙ ІНСЕКТИЦИД - здатний 
проникати в рослину, переміщатися в тканинах і викликати загибель комах. 

ІНСЕКТОАКАРИЦИД – хімічна речовина для захисту рослин одночасно від шкідливих 
комах і кліщів. 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ – (від лат. іntensіo - напруга, посилення й facіo - роблю) посилення, 
збільшення напруженості, продуктивності, дієвості. 

ІНТРОДУКЦІЯ – переселення особин якого-небудь виду тварин і рослин за межі 
природного ареалу, у місця, де вони раніше не жили. Цілеспрямована інтродукція 
здійснюється головним чином для введення в культуру нових видів і форм (напр., 
кукурудза, картопля інтродуційовані в Європу з Америки). 

ІНСЕКТОФУНГІЦИД – хімічна речовина для захисту рослин одночасно від шкідливих 
комах і грибних захворювань. 

ІНТРОДУКЦІЯ ЕНТОМОФАГІВ – цілеспрямований ввіз природних ворогів шкідливих 
організмів, відсутніх у даній місцевості. 

ІРИГАЦІЯ – штучне зрошення ланів, городів і будь-яких інших агроценозів. І. – один з 
видів сільськогосподарської меліорації. 

 

 



Ї 
ЇЖА ШТУЧНА – харчовий продукт, що одержують із різних речовин (амінокислоти, 

білки, ліпіди, вуглеводи), попередньо виділених із вторинної сировини м'ясної й 
молочної промисловості, насіння олійних і бобових рослин, злаків, мікроорганізмів 
й ін., а також харчових добавок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К 
КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ – систематизований звіт документованих 

відомостей, які одержано у результаті проведення державного кадастрового обліку 
земельних ділянок, про місце розташування, цільовому призначенні й правовому 
положенні земель й відомостей про територіальні зони й наявність розташованих 
на земельних ділянках і міцно пов'язаних із цими земельними ділянками об'єктів. 

КАЛІЙ – хімічний елемент, який значно впливає на процеси фотосинтезу. К. не входить 
до складу органічних сполук рослин і знаходиться в іонній формі. Цей елемент 
концентрується у цитоплазмі та вакуолях і відсутній в ядрі. До 20% К. утримується 
у клітинах в обмінно-поглинутому стані колоїдами цитоплазми, до 1% необмінно 
поглинають мітохондрії, а основна частина (до 80%) знаходиться в клітинному 
соку і легко вимивається водою. В золі насіння зернових і зернобобових культур 
його міститься 30-40%, бульб картоплі та коренеплодів буряків до 40-60 %, а у 
листках більшості культур – 30-50%. Слід зазначити, що в молодих частинах К. 
значно більше, ніж у старих. Він впливає на гідратацію колоїдів цитоплазми, що 
допомагає краще утримувати воду і переносити посуху, підвищує зимо- та 
морозостійкість рослин і стійкість проти грибних та вірусних захворювань. К. 
посилює синтез високомолекулярних вуглеводів (целюлоза, геміцелюлоза, 
пектинові речовини, ксилани), що зумовлює потовщення клітинних стінок 
соломини злаків і підвищення стійкості до вилягання, а в коноплі та льону 
поліпшується якість волокна. Під впливом К. посилюється нагромадження 
крохмалю у бульбах картоплі, сахарози в коренеплодах буряків і цукрів у плодах та 
овочах. Дефіцит К. порушує метаболізм у рослинах: ослаблюється діяльність 
деяких ферментів, погіршується вуглеводнево-білковий обмін, збільшуються 
втрати цукрів на дихання, що призводить до утворення щуплого зерна, зниження 
схожості та життєздатності насіння. Недостатнє калійне живлення призводить до 
збільшення грибкових захворювань і погіршення лежкості, а також може 
з’являтися “крайовий опік” нижніх листків. При хронічному калійному 
голодуванні призупиняється ріст стебел та міжвузль, затримується дозрівання 
зерна і плодів. 

КАЛІЙНІ ДОБРИВА – мінеральні речовини, що містять в своєму складі окисел калію 
(К2О) і використовуються як джерело калійного живлення рослин. Сировиною для 
виробництва К.Д. слугують природні калієві солі. В Україні використовуються 
Прикарпатські родовища, що містять разом з хлоридами порівняно великі запаси 
сульфатів калію і магнію. Основні форми калієвих добрив: хлористий калій, калієві 
солі, сульфат калію, сирі калієві солі, калійні відходи промисловості. 

КАНЦЕРОГЕННІСТЬ – властивість, що характеризує здатність речовин викликати 
злоякісну пухлину. 

КАНЦЕРОГЕННИЙ РИЗИК – імовірність розвитку злоякісних новоутворень протягом  
всього життя людини, обумовлена впливом потенційного канцерогену. К.Р. являє 
собою верхню довірчу границю додаткового довічного ризику. 

КАНЦЕРОГЕННИЙ ЕФЕКТ – виникнення злоякісних новоутворень при впливі факторів 
навколишнього середовища. 

КАРАНТИН – система тимчасових організаційних, режимно- обмежувальних, 
адміністративно-господарських, санітарно-епідеміологічних, санітарно-гігієнічних 



і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження поширення 
інфекційної хвороби й забезпечення локалізації епідемічного, епізоотичного або 
епіфітотичного вогнищ і наступну їхню ліквідацію. 

КАРТА ҐРУНТОВА – карта, що відображає на площині ґрунтового покриву частини земної 
поверхні. Зображення наводиться у відповідному масштабі. 

КАРТА ҐРУНТОВО-АГРОХІМІЧНА – ґрунтова карта, яка показує ступінь забезпеченості 
ґрунту поживними речовинами та потребу ґрунтів в хімічній меліорації. 

КАРТА ЕЛЕКТРОННА – карта, складена і відтворена за допомогою електронних засобів, 
яка зберігається у вигляді цифрових масивів на компактних носіях інформації. 

КАРТА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – тематична карта, що 
відображає розповсюдження, характер, ступінь і джерела забруднення ґрунтів, по-
верхневих і підземних вод, атмосфери. Такому картуванню підлягають усі райони з 
напруженим екологічним станом. 

КАРТА ЗАБУР'ЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ – карта, на якій умовними позначеннями показано 
тип забур'яненості (малорічний, кореневищний, коренепаростковий тощо), ступінь 
забур'яненості та переважаючий вид бур'янів. Окремими позначеннями вказано 
наявність злісних, отруйних і карантинних бур'янів. 

КАРТА МІСЦЕВОСТІ ЦИФРОВА – формалізована модель місцевості, що представлена у 
вигляді закодованих у цифровій формі просторових координат точок місцевості та 
їх характеристик. К.М.Ц. записана па магнітному носієві у встановлених структурі 
і кодах відповідно до визначеної математичної основи, проекції і розграфки, що 
відповідає встановленим для конкретного використання    вимогам   точності    і 
змісту. 

КАРТОГРАМА – спрощена карта, що показує штрихуванням (різної густоти) або 
фарбуванням (різного ступеня насиченості) середню інтенсивність якого-небудь 
показника в межах кожної одиниці нанесеного на карту територіального розподілу 
(напр., К. кислотності ґрунту, К. вмісту рухомого фосфору). 

КАТЕГОРІЯ ЗЕМЕЛЬ – частина єдиного державного земельного фонду, яка виділяється 
по основному цільовому призначенню й мають певний правовий режим. 

КЕРУВАННЯ РИЗИКОМ – дії, здійснювані для виконання рішень у рамках менеджменту 
ризику. К.Р. може містити в собі моніторинг, переоцінювання й дії, які спрямовані 
на забезпечення відповідності ухваленим рішенням. 

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ – процес присвоєння значень імовірності й наслідків 
ризику. К.О.Р. може враховувати вартість, вигоди, інтереси причетних сторін і інші 
змінні, розглянуті при оцінюванні ризику. 

КИСЛОТНІСТЬ ВОДИ – один з параметрів, які визначають якість води, що означає 
здатність води до взаємодії із сильною основою. У природних водах К.В. 
визначається присутністю в них кислот (наприклад, вугільної, сірчаної). 

КИСЛОТНІСТЬ ҐРУНТІВ – концентрація іонів водню в ґрунтовому розчині (актуальна 
кислотність) і в ґрунтовому поглинаючому комплексі (потенційна кислотність); 
один з найважливіших агрохімічних показників. Підвищена кислотність ґрунту 
нейтралізується вапнуванням. 

КЛАРК ЕЛЕМЕНТА – середній вміст хімічного елемента у літосфері. 



КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПАРАМЕТРИ ВТОРИННОЇ 
СОЛОНЦЮВАТОСТІ ҐРУНТІВ – це різні кількості увібраних лужних катіонів Na+ 
і К+ у відсотках від суми всіх катіонів, відношення активності натрію до активності 
кальцію та величини натрієво-кальцієвого потенціалу, що визначають ступінь 
вторинної солонцюватості ґрунтів внаслідок зрошення з урахуванням 
гранулометричного складу та вмісту карбонатів і активності кальцію в їхньому 
орному шарі. 

КЛАС НЕБЕЗПЕКИ ШКІДЛИВОЇ РЕЧОВИНИ – градація шкідливих речовин за ступенем 
впливу на організм. 

КЛАС НЕБЕЗПЕКИ ХІМІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАБРУДНЕННЯ Й 
ПРОГНОЗУ СТАНУ ҐРУНТІВ – градація хімічних речовин за ступенем можливого 
негативного впливу на ґрунт, рослини, тварин і людину. 

КЛЕЙМУВАННЯ ТВАРИН (ТАВРУВАННЯ) – один зі способів мічення тварин (коней, 
великої рогатої худоби) цифрою або умовним знаком. Необхідно для обліку 
поголів'я сільськогосподарських тварин, для вивчення міграції диких тварин і т.д. 

КЛІМАКС – гіпотетична „заключна” стадія природного розвитку рослинних угруповань 
та екосистем, на якій вони приходять у стан відносної рівноваги з навколишнім 
середовищем і мають стійку внутрішню структуру. 

КЛІМАКС ҐРУНТУ – динамічний рівновиважений стан ґрунту з рослинністю і кліматом. 
Ґрунт покритий клімаксовими рослинними угрупованнями. 

КЛІМАКС   ЕКОЛОГІЧНИЙ – вищий ступінь розвитку екосистеми, заключна фаза 
біогеоценотичної сукцесії, яка перебуває у найбільшій відповідності біотопу або 
клімату даної місцевості. Кожній зоні, провінції властиві свої клімаксові 
екосистеми. 

КЛОНУВАННЯ ТВАРИН – штучне одержання генетично ідентичних організмів за 
допомогою експериментальних маніпуляцій з яйцеклітинами (ооцитами) і ядрами 
соматичних кліток тварин іn vіtro і іn vіvo, подібно тому, як у природі з'являються 
однояйцеві близнюки. У цілому технологія клонування тварин ще перебуває в 
стадії розвитку. У великого числа отриманих у такий спосіб організмів 
спостерігаються різні патології, що приводять до внутрішньоутробної загибелі або 
загибелі відразу після народження. Використання технології клонування надає 
унікальну можливість одержувати фенотипічно й генетично ідентичних тварин, які 
можуть бути використані для рішення різних теоретичних і практичних завдань, 
що цінні перед біомедициною й сільським господарством. Завдяки технології 
клонування з'явилася можливість прискореної генетичної селекції й тиражування 
тварин з рекордними виробничими показниками. У сполученні із трансгенозом 
клонування тварин відкриває додаткові можливості для виробництва цінних 
біологічно активних білків, використовуваних для лікування різних захворювань 
людини. Клонування тварин дозволить проводити випробування медичних 
препаратів на ідентичних тваринах. У медицині представляється перспективної 
клітинна терапія на базі використання клонованих кліток. Такі клітки повинні 
компенсувати недолік і дефект власних кліток організму й, головне, не будуть 
відриватися при трансплантації. Технологія клонування тварин дозволить, 
очевидно, здійснювати й широкомасштабну ксенотрансплантацію органів, тобто  
заміну окремих органів людини на відповідні органи клонованих тварин. 



КОЕВОЛЮЦІЯ – еволюційно-біологічна взаємодія видів без обміну генетичною інформацією 
в процесі їх спільного розвитку в біоценозі. Взаємне пристосування в ході спільної 
еволюції різних форм живого (наприклад, комах до запилення рослин, рослин до 
запилення комахами). Іншим поняттям є історична адаптація природи і людства в 
процесі їх спільного розвитку, хоч темпи природних процесів (тисячі років) і темпи 
соціально-економічного розвитку (десятки років) не співпадають. Це поняття 
відображає необхідність неантагоністичних відносин природи і суспільства, адаптацію 
суспільних потреб до проблем охорони  природи,  збереження  біорізноманіття живої 
та неживої природи задля подальшого позитивного сумісного розвитку. Одним із 
найефективніших шляхів зазначеного співіснування є застосування меліоративних 
заходів як універсального інструменту подолання негативних явищ у природі, що 
супроводжують розвиток цивілізації. Серед різних видів меліорацій лісові меліорації 
мають найбільш істотний та багатогранний вплив на довкілля і є базовим елементом 
коеволюційних процесів сучасності. 

КОЕФІЦІЄНТ БІОЛОГІЧНОГО НАКОПИЧЕННЯ – відношення кількості накопиченої 
речовини (радіонуклідів, пестицидів, мікроелементів, тощо), що міститься в 
організмі, до її вмісту в навколишньому середовищі. 

КОЕФІЦІЄНТ ВИСОЦЬКОГО – показник, який являє собою відношення кількості води 
опадів до кількості води, яка може випаритись з відкритої водної поверхні. 
Використовується для визначення типу водного режиму регіону (промивного, 
непромивного або випотного). 

КОЕФІЦІЄНТ КОНЦЕНТРАЦІЇ (КОНТРАСТНОСТІ, АНОМАЛЬНОСТІ, 
РОЗСІЮВАННЯ) – відношення вмісту хімічного елементу (речовини) до його 
фонового вмісту. 

КОМБІКОРМ – суха кормова суміш (сипуча, у гранулах), збалансована по вмісту 
поживних речовин; використовується як концентрований корм для 
сільськогосподарських тварин. 

КОМЕНСАЛІЗМ – існування організмів різних видів в умовах тісного просторового 
контакту, коли один із видів (коменсал) постійно або тимчасово існує чи 
користується перевагами за рахунок іншого без шкоди для останнього. 
Наприклад, молоко корови використовують для підгодівлі поросят, ягнят тощо. 
Отже, К. - це особлива форма взаємовідносин між двома видами тварин. 
Коменсал може використовувати хазяїна як місце оселення, засіб пересування 
або живитися рештками його їжі. К. дуже поширений у природі. 
Взаємодоповнення екологічних ніш також слід розглядати як форму 
коменсалізму. При цьому зміна середовища, спричинена одним організмом, може 
бути корисною для розвитку іншого. 

КОМПЛЕКС АГРОПРОМИСЛОВИЙ – господарське об'єднання, що поєднує одержання 
сільськогосподарської продукції (рослинництва, тваринництва) з її переробкою, а 
також з метою співробітництва з галузями, які забезпечують ведення господарства. 

КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – таке використання природно-ресурсного 
потенціалу території, при якому експлуатація (видобуток, вилучення) конкретного 
виду природного ресурсу завдає найменшої шкоди іншим природним ресурсам, а 
господарська або інша діяльність у цілому робить мінімальний можливий вплив на 
навколишнє середовище. К.П. забезпечує зростаючі потреби суспільства за рахунок 
ресурсозбереження, раціонального невиснажливого використання всіх природних 
ресурсів, відновлення/відтворення в інтересах здоров'я населення й соціально-
економічного розвитку якостей навколишнього середовища, потерпілих від 
антропогенної діяльності.  



КОМПЛЕКСНЕ КЕРУВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ – скоординована 
взаємодія органів влади й спеціально вповноважених державних органів в сфері 
охорони навколишнього природного середовища, спрямоване на формування й 
практичну реалізацію єдиних міжвідомчих принципів у природокористуванні. 
Закріплення екосистемних підходів при використанні окремих видів природних 
ресурсів із природно-ресурсного потенціалу області, виявлення й дотримання 
екологічних пріоритетів з метою створення умов для стійкого екологічно 
безпечного соціально-економічного розвитку. 

КОМПОНЕНТИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – земля, надра, ґрунти, поверхневі й 
підземні води, атмосферне повітря, рослинний, тваринний світ й інші організми, а 
також озоновий шар атмосфери та навколоземний космічний простір, що 
забезпечують у сукупності сприятливі умови для існування життя на Землі. 

КОМПОСТ – органічне добриво, яке отримане в результаті розкладання органічних 
відходів рослинного або тваринного походження. 

КОМПОСТУВАННЯ – екзотермічний процес біологічного окислювання, в якому 
органічний субстрат (найчастіше різні відходи) піддається аеробній біодеградації 
змішаною популяцією мікроорганізмів в умовах підвищеної температури й 
вологості. Продукт К. – компост. 

КОНСЕРВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ – припинення господарського використання на визначений 
термін та залуження або залісення деградованих і малопродуктивних земель, 
господарське використання яких є екологічно та економічно неефективним, а 
також техногенне забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержувати 
екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є 
небезпечним для їх здоров’я. 

КОНСЕРВАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ – вилучення ландшафтів з використання з метою 
збереження їх у первісному або незмінному вигляді. Виконується 
розповсюдженням на ландшафти заповідного режиму. 

КОНСУМЕНТ – організм, який харчується органічними речовинами, синтезованими 
автотрофами, безпосередньо або через інші організми, але в ході споживання не 
доводить розкладання органічних речовин до простих мінеральних складових. До 
К. відносяться всі тварини, частина мікроорганізмів, паразитичні й комахоїдні 
рослини. 

КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
(ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ) – система заходів, яка спрямована на запобігання, 
виявлення й припинення порушення законодавства в області охорони 
навколишнього середовища, забезпечення дотримання суб'єктами господарської й 
іншої діяльності вимог, у тому числі нормативів і нормативних документів, в 
області охорони навколишнього середовища. 

КОНТРОЛЬ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – 
діяльність, що включає виконання вимірювань одного або декількох показників 
забруднення навколишнього середовища й порівняння отриманих результатів із 
установленими гранично допустимими значеннями відповідно до вимог, які 
встановлено виконавчою владою в області гідрометеорології й суміжних з нею 
галузях.  



КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ – показники складу й властивостей води, 
що підлягають контролю при перевірці дотримання встановлених норм якості води 
у водному об'єкті (напр., при зрошенні). 

КОНТРОЛЬ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ – перевірка відповідності хімічного 
забруднення ґрунту встановленим нормам і вимогам. 

КОНЦЕНТРАТ ЕМУЛЬСІЇ ПЕСТИЦИДУ – рідкий чи пастоподібний пестицид, що 
містить діючу речовину, розчинник, емульгатор і змочувач. При розбавленні 
водою утворює емульсію, призначену для обприскування. В якості розчинника 
можуть бути використані різні органічні сполуки, у тому числі нафтові олії, 
ароматні вуглеводні і їх суміші, кетони, спирти й ефіри. Неодмінною умовою для 
вибору розчинника є його безпека для оброблюваної культури. Необхідно звертати 
увагу також на вогне- і вибухонебезпечність. Превага в усіх випадках віддається 
більш безпечним речовинам. У якості емульгаторів можуть бути використані як 
іоногенні, так і неіоногенні речовини і їх суміші. Вміст пестициду в К.Е.П. 
найчастіше знаходиться в межах від 20 до 60%. 

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗІЇ ПЕСТИЦИДУ – препаративна форма, в якій хімічна сполука 
діючої речовини пестициду, котра не розчиняється у воді, подрібнена до 
аморфного стану і розбавлена у спеціальних наповнювачах до стабільної 
концентрації, що добре розбавляється водою перед використанням. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ В ПИТНІЙ ВОДІ ДОПУСТИМА – допустимий рівень, що забезпечує 
неперевищення ліміту дози для будь-якого з референтних віку населення. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ В ПОВІТРІ ДОПУСТИМА – допустимий рівень, що забезпечує 
неперевищення ліміту дози за будь-яких поєднань віку і типу сполуки інгальованої 
домішки. Для населення розглядаються всі референтні віки, для персоналу - тільки 
референтний вік «дорослий». 

КОНЦЕНТРАЦІЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА – норматив, кількість шкідливої речовини 
(агента) у навколишньому середовищі, що практично не впливає на здоров'я люди-
ни, тварини, рослини і мікроорганізми, а також законодавче регламентується і 
рекомендується відповідними установами. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ ПЕСТИЦИДУ ЛЕТАЛЬНА – кількість пестициду в одиниці об'єму 
середовища, що спричинює загибель піддослідного об'єкта. 

КОНЦЕПЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН СУЧАСНА – система різноманітних за своєю 
природою прямих та опосередкованих заходів захисту агроекосистем 
(агротехнологічних, хімічних, генетичних тощо); основним критерієм є концепція 
щодо запобігання пошкодженню посівів. Тому рекомедується застосовувати не 
заходи боротьби, а методи захисту посівів на основі врахування рівнів 
шкодочинності шкідників, хвороб та бур'янів. Регуляція чисельності шкідливих 
організмів за К.З.Р.С. стає невід'ємною складовою загальної концепції екологізації 
землеробства. 

КРИЗА У РОСЛИННИЦТВІ ТЕХНОЛОГІЧНА – термін, який визначає відсутність у 
деяких районах Азії і Південної Америки, Східної Європи практичної реалізації 
генетично зумовленої високої потенційної продуктивності інтенсивних 
агрофітоценозів (посіви с.-г. культур) внаслідок слабкої їх захищеності. Напр., сор-
ти пшениці та рису, що створені в період «зеленої революції», забезпечили 
одержання високого збору зерна лише при умові внесення достатніх доз добрив, 
пестицидів, застосування зрошення. Водночас вони виявилися недостатньо 
стійкими проти хвороб, шкідників, бур’янів, екстремальних температур, засолення 
ґрунтів, низького вмісту в ґрунті азоту тощо. 



КРИТЕРІЇ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ – екологічні вимоги до продукції, системи й 
організації її виробництва, транспортування, зберігання, утилізації, яким має 
відповідати продукція для її екологічного маркування. 

КРИТИЧНИЙ РІВЕНЬ ПІДҐРУНТОВИХ ВОД – мінімальна глибина залягання 
підґрунтових вод (ПВ), за якої не відбувається зниження врожаїв основних 
вирощуваних на даній території сільськогосподарських культур через вторинне 
засолення ґрунту й погіршення водно-повітряного режиму кореневмісного шару. 
К.Р.П.В. визначають як середню за вегетаційний період величину шляхом 
польових спостережень за впливом глибини залягання ПВ різної мінералізації на 
сольовий режим ґрунтів і врожайність культур, а також розрахунковим методом, 
що базується на залежності випаровування ПВ  від глибини їх залягання. К.Р.П.В. 
залежить від мінералізації ПВ, гранулометричного складу п’ятиметрової товщі 
ґрунтів і порід, характеру ґрунтового покриву та зволоження території. Значення 
К.Р.П.В. обґрунтовано для Степової зони України гідрогеолого-меліоративними 
експедиціями Держводгоспу України та Інституту гідротехніки і меліорації. Для 
ґрунтів і підстилаючих порід з легким гранулометричним складом (піски, супіски й 
легкі суглинки) в залежності від мінералізації ПВ К.Р.П.В. коливається в межах 
2,5-0,5 м; для ґрунтів і підстилаючих порід з важким гранулометричним складом 
(середні й важкі суглинки, глини) – у межах 3,5-1,5 м. К.Р.П.В. входить до переліку 
показників еколого-меліоративного стану і стійкості земель.  

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВОДИ – перевірка відповідності показників якості води 
установленим нормам і вимогам. К.Я.В. проводиться за наступними показниками 
якості води: загальнофізичні показники і показники неорганічних речовин; загальні 
показники органічних речовин; показники неорганічних промислових 
забруднюючих речовин; показники органічних промислових забруднюючих 
речовин; біологічні показники. Державне управління в галузі використання і 
охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюють Кабінет Міністрів 
України, Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради та їх виконавчі комітети, 
спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади та інші державні 
органи відповідно до законодавства України. Спеціально уповноваженим органом 
державної виконавчої влади у галузі використання і охорони вод та відтворення 
водних ресурсів є Державний комітет України по водному господарству. З 1993 р. 
Держводгосп здійснює спостереження за якістю водних ресурсів у зонах 
водогосподарських систем комплексного призначення, у системах міжгалузевого і 
сільськогосподарського водопостачання, у зонах впливу атомних електростанцій. 
Спостереженнями охоплена практично вся територія України. Системи 
моніторингу обладнані сучасною комп'ютерною технікою, устаткуванням, 
приладами. Організація служби спостережень за якісним станом водних ресурсів 
дозволяє здійснювати систематичний аналіз і давати оцінки якості вод, приймати 
своєчасні рішення під час аварійних ситуацій. За результатами аналітичного 
контролю комітет здійснює заходи щодо поліпшення якості вод і направляє 
відповідну інформацію державним і місцевим органам влади для прийняття 
управлінських рішень. 

КОРІННА МЕЛІОРАЦІЯ – меліорація, яка спрямована на корінне поліпшення 
властивостей порід у поверхневому шарі відвалів, що перешкоджають розвитку 
рослинності, і на подальше підвищення родючості порід і врожайності 
сільськогосподарських культур. До К.М. відноситься внесення різних меліоруючих 
речовин. 



КОРМОВІ КУЛЬТУРИ – рослини, які вирощуються для згодовування 
сільськогосподарським тваринам (трави, коренеплоди, зернові). 

КОСМІЧНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО – сукупність інструментальних і візуальних досліджень 
Землі з космосу. Швидкий розвиток космічного землезнавства обумовлено 
значною оглядовністю космічних знімків і гарним відбиттям на них взаємозв'язків 
між компонентами природного середовища, можливістю оперативно досліджувати 
багато природних процесів і явища в динаміці, створювати достовірні оглядові й 
тематичні карти. Результати робіт з космічного землезнавства застосовуються в 
наукових і практичних цілях (метеорологічні прогнози, рибальство, сільське й 
лісове господарство, пошуки копалин й ін.). 

КОСОВИЩЕ – сільськогосподарське угіддя, які систематично використовується під 
сінокосіння. 

КРАЙГІНГ – метод геостатистики, який засновано на аналізі просторової варіабельності 
параметрів ґрунту. 

КРИТЕРІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ – цільовий або плановий екологічний 
показник або інший передбачений рівень екологічної ефективності, заданий 
керівництвом організації й використовуваний для оцінювання екологічної 
ефективності. 

КРИТЕРІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЧИСТОТИ ПРОДУКЦІЇ – вимоги екологічної чистоти 
продукції, виконання яких надає право на екологічний знак. 

КРИТЕРІЇ РИЗИКУ – правила, за якими оцінюють значимість ризику. К.Р. можуть 
містити в собі супутню вартість і вигоди, законодавчі й обов'язкові вимоги, 
соціально-економічні й екологічні аспекти, заклопотаність причетних сторін, 
пріоритети й інші витрати на оцінку. 

КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ ВОДИ – 1) показник складу та властивостей води в його кількісному 
виразі у вигляді значення, котрому відповідають певні клас і категорія якості води; 
2) кількісна ознака чи комплекс таких ознак, за якими здійснюється класифікація та 
оцінка якості води. Виділяють економічний, гігієнічний, рибогосподарський, 
екологічний К.Я.В. Екологічний К.Я.В. - критерій якості води, за яким вода 
класифікується та оцінюється як компонент екосистеми з урахуванням умов її 
нормального функціонування. Кількісні значення елементарних гідрофізичних, 
гідрохімічних, гідробіологічних, бактеріологічних та специфічних показників, а 
також комплексні кількісні показники, що побудовані на інтегруванні 
елементарних ознак якості води. На основі елементарних та узагальнюючих 
критеріїв визначаються класи, категорії та індекси якості води, сапробність та 
трофність, котрі відображають стан водних екосистем. Економічний К.Я.В. - 
критерії якості води, що враховує рентабельність використання води водного 
об’єкта. Гігієнічний К.Я.В. - критерії якості води, що враховує токсикологічну, 
епідеміологічну і радіоактивну безпеку води  наявність сприятливих властивостей 
для здоров’я нинішнього і наступних поколінь людей. Рибогосподарський К.Я.В. - 
критерії якості води, що враховує придатність її для мешкання і розвитку риб і 
промислових водних організмів. 

КРИТИЧНИЙ РІВЕНЬ ПІДҐРУНТОВИХ ВОД – 1) рівень ґрунтових вод, вище якого 
відбувається або посилюється деградація ґрунтів (засолення, підлуження, 
осолонцювання, злитизація) з негативним впливом на розвиток 



сільськогосподарських культур; 2) мінімальна глибина залягання підґрунтових вод 
(ПВ), за якої не відбувається зниження врожаїв основних вирощуваних на даній 
території сільськогосподарських культур через вторинне засолення ґрунту й 
погіршення водно-повітряного режиму кореневмісного шару. КРПВ. визначають як 
середню за вегетаційний період величину шляхом польових спостережень за 
впливом глибини залягання ПВ різної мінералізації на сольовий режим ґрунтів і 
врожайність культур, а також розрахунковим методом, що базується на залежності 
випаровування ПВ  від глибини їх залягання. К.Р.П.В. залежить від мінералізації 
ПВ, гранулометричного складу п’ятиметрової товщі ґрунтів і порід, характеру 
ґрунтового покриву та зволоження території. Значення К.Р.П.В. обґрунтовано для 
Степової зони України гідрогеолого-меліоративними експедиціями Держводгоспу 
України та Інституту гідротехніки і меліорації. Для ґрунтів і підстилаючи порід з 
легким гранулометричним складом (піски, супіски й легкі суглинки) в залежності 
від мінералізації підґрунтових вод К.Р.П.В. коливається в межах 2,5-0,5 м; для 
ґрунтів і підстилаючи порід з важким гранулометричним складом (середні й важкі 
суглинки, глини) – у межах 3,5-1,5 м. К.Р.П.В. входить до переліку показників 
еколого-меліоративного стану і стійкості земель. 

КРИТИЧНИЙ СТАН РЕСУРСІВ – стан, за якого існує повна втрата ресурсів, який робить 
швидкість соціально-економічного розвитку нульовим, але втрата ресурсів ще 
зворотна або відновна за порівняно короткий час (лічені роки, нечисленні десятки 
років). 

КРУГООБІГ РЕЧОВИН У ЗЕМЛЕРОБСТВІ – надходження поживних речовин в ґрунт і 
винос їх в процесі вирощування сільськогосподарських культур. 

КСЕНОБІОТИКИ – (від грец. xenos - чужий і bіos - життя) чужорідні для організмів 
з'єднання (промислові забруднення, пестициди, препарати побутової хімії, 
лікарські засоби й т.п.). Потрапляючи в навколишнє середовище в значних 
кількостях, ксенобіотики можуть впливати на генетичний апарат організмів, 
викликати їхню загибель, порушувати рівновагу природних процесів у біосфері. 
Вивчення перетворень ксенобіотиків в організмах, шляхів їх детоксикациї й 
деградації (за допомогою мікроорганізмів і ін.) важливо для організації санітарно-
гігієнічних заходів та заходів з охорони природи. 

КСЕРОФІЛЬНІСТЬ – пристосованість рослин до життя в більш або менш сухих місцях, в 
умовах недостатньої зволоженості (наприклад, в пустелях). 

КУЛЬТИВАЦІЯ – 1) прийом суцільної або міжрядної обробки ґрунту культиваторами, що 
забезпечує кришення, розпушування, часткове перемішування й вирівнювання 
ґрунту, а також підрізання бур'янів; 2)  розпушування культиваторами 
поверхневого шару обробленого ґрунту без перевертання. К. знищує бур'яни, 
охороняє ґрунт від висихання. 

КУЛЬТУРНІ ПАСОВИЩА – високоврожайні кормові угіддя, які використовуються для 
випасу худоби. Їх створюють шляхом поверхневого поліпшення природних 
кормових угідь або малопродуктивних старих трав'яних полів, а також посівом 
травосумішей на знову освоюваних землях. Розрізняють культурні пасовища 
короткострокового (5-6 років) і довголітнього (7-10 років і більше) користування. 

КУЛЬТУРНІ РОСЛИНИ – види, форми й сорти рослин, які вирощуються людиною для 
одержання продуктів харчування, сировини для промисловості, кормів, у 
декоративних цілях і т.п.  Виникли від диких предків шляхом одомашнювання, 



гібридизації диких видів з культурними, а надалі  шляхом селекції. Багато з них 
вирощують із незапам'ятних часів - кукурудзу, м'яку пшеницю, рис, сою, цукровий 
очерет, виноград й ін. У культуру залучено приблизно 2,5 тис. видів, багато з них 
сільськогосподарські культури. 

КУЛЬТУРТЕХНІЧНІ РОБОТИ – комплекс меліоративних заходів щодо корінного 
поліпшення земель за допомогою розчищення земель від каменю, деревної й 
чагарникової рослинності, проведення планування й первинної обробки ґрунту. 

КУМУЛЯТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ – здатність хімічних речовин нагромаджуватися в 
тканинах та органах рослин і тварин і посилювати свій негативний вплив на 
організм. 

КУМУЛЯТИВНИЙ РИЗИК – імовірність розвитку шкідливого ефекту в результаті 
одночасного надходження в організм всіма можливими шляхами хімічних речовин, 
що володіють схожим механізмом дії. 

КУМУЛЯЦІЯ – збільшення, збирання, зосередження діючих елементів у навколишньому 
середовищі (напр., збільшення шкідливого ефекту під впливом забруднювачів). 

КУМУЛЯЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ МАТЕРІАЛЬНА – систематичне накопичення 
отрутохімікатів у організмі. 

КУМУЛЯЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ ФУНКЦІОНАЛЬНА – сукупність функціональних змін 
окремих органів або систем живих організмів, що спричинена дією пестицидів. 

КУРНА БУРЯ – перенесення великих кількостей пилу або піску сильним вітром, що 
супроводжується погіршенням видимості, видуванням верхнього шару ґрунту 
разом з насінням й молодими рослинами, засипанням посівів і транспортних 
магістралей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л 
ЛАБОРАТОРНИЙ КОНТРОЛЬ – проведення аналізів питної та зрошувальної води, 

стічних вод, ґрунтів, рослин і т.п., відповідно до діючих санітарних правил й інших 
нормативних документів. 

ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕННИЙ – ландшафт, створений у результаті цілеспрямованої 
діяльності людини, внаслідок якого можуть виникнути ненавмисні зміни 
природного ландшафту. Напр., сільськогосподарські угіддя. 

ЛАНДШАФТ ЛІСОАГРАРНИЙ – конкретна територія, яка є однорідною за своїм 
походженням та історичним розвитком і об'єднує агролісомеліоративні 
насадження, природні ліси у комплексі з с.-г. угіддями. В таких Л.Л. створюються 
сприятливі умови для підвищення продуктивності с.-г. угідь і охорони навколишнього 
середовища. 

ЛАНДШАФТ    МЕЛІОРАТИВНИЙ – територіальна (акваторіальна) природно-антропогенна 
система (меліогеосистема), що формується внаслідок цілеспрямованої перебудови 
певної сукупності властивостей первинного природного або зміненого людиною 
ландшафту засобами меліорації. Складається з природної (керованої) та 
антропогенної (керуючої) підсистем. В Україні створюють різні Л.М., що виконують 
водо-регулюючі, ресурсозберігаючі, ґрунтозбагачувальні, ландшафтовідтворювальпі 
та природоохоронні функції. Такі територіальні комплекси характеризуються чітко 
визначеними зональними і регіональними рисами. 

ЛАНДШАФТНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДІЛЯНКА – елементарна топологічно-
технологічна одиниця мікрорайонування агроландшафту, територія якої 
характеризується незначною просторовою варіабельністю агроресурсів. Це дає 
змогу застосовувати методи оптимізації продуційного процесу завдяки 
впровадженню комплексу заходів і знівелювати негативні дії лімітуючих 
екофакторів на посіви с.-г. культур. Просторово Л.-С.-Г.Д. виділяється у межах 
сівозміни або у вигляді окремої ділянки. На ній застосовують регіональну систему 
землеробства. 

ЛАРВІЦИД – хімічна речовина для боротьби з личинками комах і кліщів. 

ЛІМІТ В ЕКОЛОГІЇ – гранична кількість споживання, використання природного ресурсу, 
викиду, скидання шкідливих речовин у навколишнє середовище, утворення й 
поховання відходів виробництва й споживання, установлене органами охорони 
навколишньої (природної) середовища. 

ЛІМІТИ НА ВИКИДИ Й СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН І 
МІКРООРГАНІЗМІВ – обмеження викидів і скидань забруднюючих речовин і 
мікроорганізмів у навколишнє середовище, які установлені на період проведення 
заходів щодо охорони навколишнього середовища, у тому числі впровадження 
найкращих існуючих технологій, з метою досягнення нормативів в області охорони 
навколишнього середовища. 

ЛІМІТУЮЧИЙ ПОКАЗНИК ШКІДЛИВОСТІ – ознака, що характеризується найменшою 
нешкідливою концентрацією речовини у воді, ґрунті. 

ЛІМІТУЮЧА ОЗНАКА ШКІДЛИВОСТІ РЕЧОВИНИ У ВОДІ – ознака, що 
характеризується найменшою нешкідливою концентрацією речовини у воді. 



ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ЗАХИСНІ – штучні насадження дерев, чагарників для захисту 
угідь від посухи, суховіїв, дефляції, ерозії ґрунтів. Бувають вітрозахисними, проти-
ерозійними, водорегулюючими. 

ЛІСОКОРИСТУВАННЯ – юридично та економічно регламентована сукупність форм і 
методів комплексного користування лісовими ресурсами. Включає основне Л.: 
заготівлю деревини, живиці, вторинних лісових матеріалів, побічне користування 
лісом для потреб мисливського господарства, оздоровчої мети тощо. 

ЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ – направлена зміна окремих природних комплексів, головним чином, 
агроландшафтів, для підвищення урожайності с.-г. культур (агролісомеліорація), 
якої досягають шляхом застосування лісогосподарських заходів: лісонасадженням, 
зміною породного та вікового складу деревинно-кущових рослин, оптимальною 
лісистістю тощо. Напр., у зоні зрошення Л. проводиться з метою зниження рівня 
ґрунтових вод, запобігання засоленню. 

ЛІСОНАСАДЖЕННЯ ПОЛЕЗАХИСНЕ – садіння дерев, кущів у вигляді широких, 
вузьких смуг для захисту с.-г. угідь від негативних природних і антропогенних дій 
(посух, суховіїв, водної та вітрової ерозії, забруднення повітря, вод тощо), 
закріплення пісків. 

ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ ПОЛЕЗАХИСНЕ – штучне вирощування лісових насаджень з метою 
збереження родючості орних земель і захисту с.-г. рослин від посухи, пилових 
бурь, суховіїв, а також покращання водного режиму ґрунту. Полезахисні смуги 
зменшують швидкість вітру на полях, створюють в них мікроклімат, що в цілому 
позитивно впливає на продуктивність польових культур. Водночас Л.П. прикрашає 
ландшафти і має рекреаційне значення. 

ЛІЦЕНЗІЯ В ЕКОЛОГІЇ – дозвіл, який видано спеціальними державними органами на 
право певної господарської діяльності, наприклад, на утворення певної кількості 
відходів, на розробку корисних копалин і т.д. 

ЛІЦЕНЗІЯ НА ВОДОКОРИСТУВАННЯ – спеціальний дозвіл на користування водними 
об'єктами або їхніми частинами на певних умовах. 

ЛІЦЕНЗІЯ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ – документ, що засвідчує право його 
власника користуватися ділянками надр у певних границях відповідно до 
зазначеної мети протягом обумовленого строку при дотриманні заздалегідь 
установлених умов. Л.Н.К.Н. для видобутку й витягу підземних вод або для 
накачування й скидання вод у водоносні горизонти виконує також функції ліцензії 
на водокористування (користування підземними водними об'єктами). 

ЛИМАННЕ ЗРОШЕННЯ – глибоке одноразове весняне зволоження ґрунту водами 
місцевого стоку (поталими, паводковими й ін.). Воду втримують (10-20 діб) 
системою дамб і валів. 

ЛОКАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ – забруднення ґрунту поблизу одного або 
сукупності кількох джерел забруднення. 

ЛОКАЛЬНІ ЗАБРУДНЕННЯ – забруднення на обмежених територіях, які викликані 
точковими джерелами забруднення: смітниками, фермами, складами хімічних 
речовин і ін. 

ЛОКАЛЬНЕ ХІМІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ – хімічне забруднення ґрунту поблизу 
одного чи сукупності декількох джерел забруднення, з чіткими просторовими 
межами. 



ЛОКАЛЬНО ЗАБРУДНЕНА ДІЛЯНКА – ділянка з окремими площами високої 
концентрації речовин, небезпечних для ґрунту. 

ЛУКИ – біогеоценоз, рослинний компонент якого становлять угрупування багаторічних 
трав. Більша частина луків виникла на місці зведених лісів і чагарникових 
заростей, осушених боліт і озер. Розрізняють заплавні (заливні) і материкові (напр., 
суходільні), а також гірські луки. Луки - цінні косовища й пасовища. 

ЛУЧНІ ҐРУНТИ – ґрунти гідроморфного ряду. Л.Г. формуються при підвищеному 
поверхневому зволоженні прісними водами та постійному зв’язку з жорсткими 
ґрунтово-підґрунтовими водами, які залягають на глибині 1-3 м. Поширені в 
пониженнях рельєфу на недренованих рівнинах під лучною рослинністю в степовій 
та сухостеповій зонах. 

ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНІ ҐРУНТИ – ґрунти напівгідроморфного ряду в чорноземній зоні. 
Відрізняються від чорноземів більшою потужністю гумусового горизонту, більшим 
вмістом гумусу та слабкими ознаками оглеєння в нижній частині профілю. 
Розвиваються при додатковому зволоженні ґрунтовими або поверхневими водами 
під степовою або лучно-степовою рослинністю, інколи під розрідженими листяно-
трав’янистими лісами. 

ЛУЩІННЯ – розпушування лущильниками поверхневого шару ґрунту (часто стерні) із 
частковим перевертанням. Створює умови для проростання бур'янів, які 
знищуються наступною оранкою.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М 
МАКРОДОБРИВА – добрива, до складу яких входять макроелементи (N, P, K, Ca, Mg, S). 

Головними діючими речовинами М. є сполуки азоту, фосфору й калію. Вміст їх у 
М. вимірюється з розрахунку на елементарний азот (N), п’ятиокис фосфору - 
фосфорний ангідрид (Р2О5) й окисел калію (К2О). Відповідно цьому, обсяги М. 
вимірюються в їх фізичній вазі та у перерахунку на 100% діючої речовини 
(наприклад, 100 т карбаміду в фізичній вазі, враховуючи, що у цьому виді добрива 
міститься 46% азоту, в перерахунку на діючу речовину складає 46 т). 

МАКРОЕЛЕМЕНТИ – хімічні елементи, що використовуються живою речовиною в 
значних кількостях і становлять не менш як 0,1 % загальної маси тіла (азот, 
фосфор, сірка, калій, магній, кальцій, вуглець, кисень, водень). 

МАКРОФАКТОРИ – основні регулюючі та лімітуючі фактори навколишнього 
середовища, які піддаються точному вимірюванню (температура, опади, тиск та 
ін.). 

МАКСИМАЛЬНА РАЗОВА ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ – 
максимальна 20-30 хвилинна концентрація, при впливі якої у людини не виникають 
рефлекторні реакції (затримка подиху, зміна біопотенціалів кори головного мозку, 
відчуття запаху, роздратування слизистих і т.п.), а при регламентованій частоті 
повторних впливів (не менш 99 % проб) не розвиваються гострі ефекти 
неспецифічного й специфічного характеру (збільшення звертань за медичною 
допомогою із приводу загострення захворювань легенів, серця й т.п.). 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ РІВЕНЬ ВМІСТУ МЕТАЛІВ (МДР) – максимальний 
вміст металів у кормах, який не призводить до патологічних змін у розвитку 
тварин. 

МАКСИМУМ ОПАДІВ ДОБОВИЙ – найбільша добова кількість атмосферних опадів за 
певний час (декада, місяць, рік) або за багаторічний період. 

МЕЖА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИРОДНОГО РЕСУРСУ – ступінь виснаження ресурсу, при 
якій його використання екологічно недоцільне й економічно нерентабельне. 

МЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ – захід щодо визначення місця розташування й 
границь земельної ділянки на місцевості. 

МЕЛІОРАНТИ – речовини, що поліпшують механічні, фізичні, фізико-хімічні й біологічні 
властивості ґрунтів. 

МЕЛІОРАТИВНА ГІДРОГЕОЛОГІЯ – прикладна галузь гідрогеології, яка вивчає та 
розробляє методи покращення гідрогеологічних умов з ціллю прогресивного 
підвищення родючості ґрунту та забезпечення високих урожаїв 
сільськогосподарських культур. 

МЕЛІОРАТИВНІ ЗАХОДИ – проектування, будівництво, експлуатація й реконструкція 
меліоративних систем і окремо розташованих гідротехнічних споруджень, 
обводнювання пасовищ, створення систем захисних лісових насаджень, 
проведення культуртехнічних робіт, робіт з поліпшення хімічних і фізичних 
властивостей ґрунтів, наукове й виробничо-технічне забезпечення зазначених 
робіт. 



МЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ – комплекси взаємозалежних гідротехнічних й інших 
споруджень і пристроїв (канали, колектори, трубопроводи, водоймища, греблі, 
дамби, насосні станції, водозабори, інші спорудження й пристрої на меліорованих 
землях), що забезпечують створення оптимальних водного, повітряного, теплового 
й поживного режимів ґрунтів на меліорованих землях. 

МЕЛІОРАТИВНИЙ МОНІТОРИНГ – багатоцільова спостережно-інформаційна система, 
яка включає систематичне одержання інформації про стан зрошувальних систем й 
зрошуваних земель за спеціальною системою моніторингових спостережень; 
оцінку характеру та ступеня змін ґрунтотворних процесів та властивостей ґрунтів 
внаслідок зрошення; обґрунтування системи захисту від шкідливої дії води та 
оптимізації екологічної ситуації. Основні завдання організації та ведення М.М.: 
створення системи спостережень; проведення спостережень із заданою 
періодичністю за еколого-меліоративним станом зрошуваних і прилеглих до них 
земель за розробленою програмою й встановленим переліком показників; 
узагальнення, оцінка та прогноз меліоративного стану земель та їх стійкості; 
створення єдиних інформаційно-довідкової та інформаційно-обчислювальної 
систем ведення М.М.; автоматизація збору, обробки, аналізу, узагальнення, 
прийому-передачі та зберігання інформації з використанням сучасної 
обчислювальної техніки. Структура М.М. побудована ієрархічно й має три рівні 
деталізації інформації та генералізації управлінських рішень: національний, 
регіональний й локальний. Об’єктами моніторингу є природні та природно-
меліоративні геосистеми різних ієрархічних рівнів, їх компоненти, стан та стійкість 
щодо техногенного впливу. При проведенні М.М. контролюються меліоративний 
стан земель та динаміка його мінливості, у тому числі гідрохімічний режим та 
рівень підґрунтових й підземних вод, водно-сольовий, окисно-відновний і 
поживний режими ґрунту, поширення та інтенсивність розвитку негативних 
геоекологічних та ґрунтотворних процесів; технічний стан зрошувальних та 
колекторно-дренажних систем спостережної мережі; якість поливних і дренажно-
скидних вод. Система спостережень для ведення М.М. зрошуваних земель 
складається зі свердловин, шурфів, точок опробування при проведенні 
комплексних та спеціальних зйомок, стаціонарів, опорних, дослідно-виробничих та 
ключових ділянок. При розміщенні точок спостережень слід враховувати характер, 
місце знаходження і форми прояву показників стану земель; природні умови 
території, зміни самого показника у просторі та часі під впливом зрошення. Оцінку 
меліоративного стану земель на певний момент часу проводять за комплексом 
гідрологічних, інженерно-геологічних та ґрунтово-меліоративних показників. 

МЕЛІОРАТИВНИЙ ПЕРІОД – інтервал часу, за який проводиться поліпшення якості 
рекультивованих земель і відновлення їхньої родючості шляхом застосування 
корінної й біологічної меліорації. 

МЕЛІОРАТИВНИЙ ФОНД – землі, які придатні для господарського використання й які 
потребують меліорації. 

МЕЛІОРАЦІЯ (від лат. – покращення) – 1) система заходів, яка направлена на 
покращення ґрунтів і сільськогосподарських земель з метою підвищення їх 
родючості, покращення фізико-хімічних властивостей; 2) докорінна або з 
розрахунком на довгий період (десятки років) значна зміна природного середовища 
з наміром його покращення для ведення господарства (сільського, лісового і т.д.) 
і/або для життя людей. В задачі М. входить осушення заболочених земель, 
зрошення полів, обводнювання засушливих районів, снігозатримання. Покращення 
властивостей ґрунтів зводиться до промивки засолених ґрунтів, їх вапнуванню, 



зміні співвідношення піщано-глинистих компонентів, збагаченню органікою. Ще 
одна група заходів М. зводиться до закріплення ґрунтів – попередженню водної та 
вітрової ерозії ґрунтів, для чого проводиться створення лісополос, терасування 
схилів, закріплення ярів і окремих ділянок в руслах рік, будівництво 
противозсувних споруд. М. – один із важливих напрямків раціонального 
природокористування; потребує інженерно-геологічних, загальноагрономічних та 
гідрогеологічних знань. 

МЕЛІОРАЦІЯ БІОЛОГІЧНА – поліпшення умов місцезростання, підвищення родючості й 
продуктивності земель біологічними заходами: внесення біологічних добрив, 
сівбою фітомеліорантів (наприклад, буркуна, люцерни). 

МЕЛІОРАЦІЯ ҐРУНТУ – поліпшення властивостей ґрунтів та умов ґрунтоутворення з 
метою підвищення їх родючості. Здійснюється шляхом штучного регулювання 
біохімічного та фізико-хімічного режимів ґрунту за допомогою осушення, зро-
шення, агролісомеліорації, фіто-меліорації та інших заходів. Розрізняють М.Ґ.: 
гідротехнічну (осушення, зрошення, промивання засолених ґрунтів для покращання 
їх фізичних властивостей, глинування і кальмотаж піщаних і торф’яних ґрунтів, 
піскування глинястих ґрунтів), хімічну (вапнування, гіпсування, внесення хімічних 
меліорантів), агролісомеліорацію та ін. 

МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСІВ – процеси визначення й забезпечення організації ресурсами, 
необхідними для впровадження й підтримки в робочому стані системи 
менеджменту якості, постійного підвищення його результативності, а також 
підвищення задоволеності споживачів шляхом виконання їхніх вимог. 

МЕНЕДЖМЕНТ РИЗИКУ – скоординовані дії по керівництву й керуванню організацією 
відносно  ризику. 

МЕТАБОЛІЗМ ПЕСТИЦИДУ – перетворення пестициду усередині живого організму. 

МЕТАЛИ ВАЖКІ – метали щільність яких перевищує 5 г/см3 (ртуть, нікель, свинець, 
цинк, кобальт та ін.) і відносну атомну масу більше 50 та виявляють властивості 
металів. При антропогенному використанні М.В. забруднюють навколишнє 
середовище та токсично впливають на живі організми й екосистеми. У мікродозах 
М.В. - біологічно активні елементи, у великих - отрута. 

МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН БІОЛОГІЧНИЙ – використання біологічних об'єктів для 
знищення шкідливих організмів, у тому числі хижаків і паразитів для знищення 
шкідливих членистоногих, мікроорганізмів-антагоністів для знищення збудників 
захворювань рослин і специфічних комах для знищення бур'янів. В останньому 
випадку слід визначати специфічність, поліфаги у такому разі не придатні. За 
складності добору таких специфічних шкідників і хвороб бур'янистих рослин 
біологічний метод боротьби з бур'янами застосовується поки що обмежено. Проте 
для боротьби зі шкідливими членистоногими він дає гарні результати. Основою 
біологічного методу боротьби зі шкідливими організмами є використання живих, 
здатних до розмноження організмів проти шкідливих організмів. 

МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН ІНТЕГРОВАНИЙ – комплексний захист рослин: поєднання 
агрохімічних, хімічних, біологічних методів захисту рослин від шкідників, хвороб і 
бур'янів при створенні диференційованих систем захисних заходів. М.З.Р.І. дає 
змогу зберегти природний комплекс корисних паразитів та ентомофагів, зменшити 
витрати пестицидів. 

МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ – використання для боротьби зі 
шкідливими організмами мікроорганізмів, у тому числі: вірусів, бактерій, грибів 
тощо. Принципово мікробіологічний метод може бути використаний проти 



шкідників рослин, хвороб рослин і бур'янів. Проте практичне застосування поки 
що отримала тільки боротьба зі шкідниками рослин і частково з хворобами рослин 
із використанням мікробів-антагоністів. Як і у біологічному, у мікробіологічному 
методі проти живих шкідливих організмів використовують мікроби, здатні 
розмножуватися. Іноді до мікробіологічного методу відносять застосування 
антибіотиків - продуктів життєдіяльності деяких мікроорганізмів, але це 
неправильно, тому що антибіотики і токсини не здатні до розмноження й 
переважно є певними хімічними сполуками або їх сумішами. 

МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН ХІМІЧНИЙ – використання хімічних сполук або їхніх 
сумішей для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин і бур'янами незалежно 
від методу отримання використовуваної хімічної сполуки і механізму її дії. 
Зокрема до хімічних методів захисту рослин від шкідників і хвороб слід віднести 
обробіток інсектицидами, акарицидами, бактерицидами, фунгіцидами, хімічними 
статевими стерилізаторами, антибіотиками, препаратами гормональної дії, 
феромонами, статевими аттрактантами та іншими хімічними сполуками. 

МЕТОД ПОЛЬОВИЙ – метод, який широко застосовують у рослинництві, селекції, 
землеробстві, агрохімії та фізіології рослин. Передбачає вивчення рослин у досліді, 
здійснюваному безпосередньо в польових умовах. При цьому проводять 
метеорологічні та фенологічні спостереження, агрофізичні, агрохімічні, 
мікробіологічні дослідження ґрунту, ботанічні, фізіологічні та біохімічні 
дослідження рослин. Усе це дає змогу виявити біологічні особливості виду чи 
сорту рослин, з'ясувати природу відмін в урожаї тощо. 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОСЛИН АГРОХІМІЧНІ – сукупність методів аналізу хімічного 
складу рослин, які дозволяють скласти уявлення про кількісні та якісні зміни 
вмісту в рослинах окремих елементів живлення, про використання рослинами 
поживних речовин ґрунтів та добрив, про швидкість та послідовність надходження 
елементів живлення в рослини протягом вегетації, а також про якість 
сільськогосподарської продукції. 

МЕТОДИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНІ – застосування економічних 
механізмів у питаннях управління природокористуванням і охороною 
навколишнього середовища. Розрізняють заохочувальні, відновлювальні, 
компенсаційні й примусові механізми. 

МЕТОДИКА КІЛЬКІСНОГО ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ, МЕТОДИКА АНАЛІЗУ – 
сукупність операцій і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів 
кількісного хімічного аналізу із установленими характеристиками погрішності. 

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРІВ ПРИ МОНІТОРИНГУ Й КОНТРОЛІ 
ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – 
установлення й застосування наукових і організаційних основ, технічних засобів, 
метрологічних правил і норм, необхідних для одержання достовірної 
вимірювальної інформації про стан навколишнього середовища й (або) окремих її 
об'єктів і рівня його  забруднення. 

МЕТРОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА – це покращання зберігання й 
використання вимірювальних приладів, забезпечення вчасного догляду за ними, 
перевірка та клеймування вимірювальних засобів і приборів. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ПЕСТИЦИДІВ – сукупність і послідовність фізіологічних, біохімічних та 
інших процесів на субклітинному, клітинному і молекулярному рівнях, що 
призводить до порушення нормальної життєдіяльності організму та його загибелі. 



МІГРАЦІЯ ЗАБРУДНЮЮЧОЇ ҐРУНТ ХІМІЧНОЇ РЕЧОВИНИ – горизонтальне 
(латеральне) і вертикальне (радіальне) переміщення хімічної речовини, що 
забруднює ґрунт, до інших об'єктів природного середовища та навпаки. 

МІГРАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕОХІМІЧНА – нерозривний комплекс процесів, які призводять 
до перерозподілу хімічних елементів у природних тілах. Цей комплекс включає 
перевід хімічних елементів у структурний стан, форму знаходження, що 
забезпечують їх рухомість у даних умовах, транспортування, осадження, 
концентрування і перехід їх у нерухливий стан, який є рівноважним з новими 
умовами. 

МІГРАЦІЯ МЕТАЛІВ – горизонтальне і/або вертикальне переміщення металів у ґрунті 
і/або з нього в інші об’єкти природного середовища. 

МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО ГРУНТОЗНАВЦІВ, засноване в 1924. Члени - національні 
наукові установи й вчені 102 країн (1987). Місцеперебування - Амстердам. 

МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ОХОРОНИ ПРИРОДИ Й ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ (МСОП), 
заснований в 1948. Члени (1988) - 626 національних наукових, державних і ін. 
установ з 120 країн, 33 міжнародні організації. Видає Червону книгу, серійні 
випуски, напр. "Список національних парків і еквівалентних резерватів". Вищий 
орган - Генеральна асамблея. З 1979 офіційний програмний документ МСОП - 
Всесвітня стратегія охорони природи (вироблена в 1978). Має консультативний 
статус при ЮНЕСКО, Економічній і Соціальній раді ООН (ЕКОСОС), 
Продовольчій й сільськогосподарській організації ООН (ФАО). Штаб-квартира в м. 
Глан (Швейцарія). На 17-й Генеральній Асамблеї МСОП (1988, м. Сан-Хосе, 
Коста-Рика) союз перейменований у Всесвітній союз охорони природи (The World 
Conservatіon Unіon). 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ – спеціалізована 
установа ООН. Створений в 1977 для мобілізації додаткових ресурсів і надання їх 
на пільгових умовах  країнам, що розвиваються, або міжурядовим організаціям - 
членам фонду. Місцеперебування - Рим. 

МІКОЗ РОСЛИН – хвороба рослин, яку викликають гриби. 

МІКРОДОБРИВА – добрива, у яких діючою речовиною є мікроелемент. Виділяють М. 
борні, кобальтові, марганцеві, молібденові, мідні, цинкові й ін. Використовують М. 
при дефіциті відповідних мікроелементів у ґрунті й порушенні живлення рослин. 
Способи застосування М.: внесення до посіву, некоренева підгодівля 
(обприскування) рослин, передпосівна обробка насіння (намочування). На сьогодні 
на ринку мікродобрив переважають багатокомпонентні суміші мікроелементів у 
формі комплексонатів, рідкі комплексні добрива з доданням мікроелементів та 
збагачені на мікроелементи мінеральні добрива і тукосуміші. Для кожної з вище 
названих форм властиві свої переваги і недоліки, що обумовлює й особливості 
застосування в сучасному сільському господарстві. 

МІКРОЕЛЕМЕНТИ – 1) хімічні елементи, що використовуються живою речовиною в 
малих кількостях і, як правило, становлять менше ніж 0,1 % загальної маси тіла 
(мідь, цинк, молібден, марганець, бор, йод та ін.); 2) складова частина 
мікродобрива, що містить мікроелементи в доступної рослинам формі. М. 
підвищують енергію схожості насіння, прискорюють розвиток 
сільськогосподарських культур і строки їх визрівання, зменшують захворюваність 



рослин бактеріальними та грибковими хворобами, підвищують стійкість рослин до 
нестачі вологи та низьких температур, а також засвоювання основних елементів 
живлення з ґрунту. Ступінь забезпеченості залежить не тільки від вмісту елементів 
у ґрунті, але й від особливостей вирощуваних культур, і навіть сортів. Для 
забезпечення повноцінного мінерального живлення рослин оптимальним є 
одночасне збалансоване надходження макроелеменів (N, P, K, S, Ca, Mg) і 
мікроелементів (Zn, Cu, B, Co, Mn, Mo тощо). Найбільшу ефективність має 
внесення мікроелементів безпосередньо на рослини у періоди найбільшої в них 
потреби, які є різними для кожної культури. Тому, найбільш ефективним способом 
застосування мікродобрив є передпосівна обробка насіння та позакореневе 
підживлення вегетуючих рослин. Перспективним, але недостатньо вивченим 
напрямом є збагачення на мікроелементи тукосумішей, що застосовують для 
рядкового або локального внесення до ґрунту. Проте, не втратило актуальності 
внесення мікроелементів як компоненту промислових відходів, що утилізуються у 
сільському господарстві, меліорантів, органічних або органо-мінеральних добрив. 

МІКРОІРИГАЦІЯ – найбільш економні водоощадливі способи поливу, серед яких 
найбільше розповсюдження отримало краплинне зрошення. При такому зрошенні 
кожна рослина має свою крапельницю. Його переваги не тільки в зменшенні витрат 
води, але й в підвищенні врожайності окремих культур. 

МІКРООРГАНІЗМИ ҐРУНТОВІ – переважно одноклітинні тваринні й рослинні організми, 
які пристосувалися до існування в ґрунті. Їх можна побачити лише під 
мікроскопом. До М.Ґ. відносять мікоплазми, бактерії, актиноміцети, дріжджі, 
мікроскопічні гриби і водорості та найпростіші віруси. 

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН – процес розкладу органічних сполук до 
вуглекислоти, води та простих солей. 

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ПІДҐРУНТОВИХ ВОД – сумарний вміст речовин, що знаходяться в 
розчиненому вигляді в підґрунтових водах (ПВ). Є однією з характеристик 
хімічного складу ПВ і визначається шляхом випарювання води й висушування 
отриманого залишку при 105 ˚С. Величину М.П.В. виражають у г/дм3 або в мг/дм3. 
При оцінці М.П.В виділяють шість категорій води: 1) прісна – до 1 г/дм3; 2) 
слабомінералізована – 1-3; 3) середньосолонувата – 3-5; 4) сильносолонувата – 5-
10; 5) солона – 10-35; 6) розсіл – понад 35 г/дм3. Інколи виділяють також 
ультрапрісні води з мінералізацією менше 0,2 г/дм3. З підвищенням М.П.В., як 
правило, змінюється їхній тип хімічного складу. Прісні води бувають переважно 
гідрокарбонатними або сульфатно-гідрокарбонатними, слабомінералізовані – 
гідрокарбонатно-сульфатними, солонуваті – сульфатними або хлоридно-
сульфатними, солоні й розсоли – сульфатно-хлоридними або хлоридними. У межах 
України з підвищенням аридизації клімату та зміною хімічного складу й 
зростанням ступеня засоленості порід водоносних горизонтів з північного заходу 
на південний схід має місце тенденція до зростання М.П.В.. М.П.В. є одним з 
показників, за яким установлюють критичні рівні підґрунтових вод. М.П.В. також 
входить до переліку показників еколого-меліоративного стану й стійкості земель. 

МІНІМАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ – система обробітку ґрунту, що дозволяє 
скоротити число проходів тракторів і сільськогосподарських машин по полю й тим 
самим знизити енергетичні витрати, зменшити ущільнення й розпилення орного 
шару. Застосовується на добре окультурених ґрунтах. 



МОБІЛІЗАЦІЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ҐРУНТУ – перехід елементів живлення з 
недоступного рослинам стану в доступний під впливом життєдіяльності 
мікроорганізмів та виділень коріння, агрохімічних заходів, хімічної меліорації. 

МОДУЛЬ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ (ТИСКУ) – масова доля або об’ємна 
концентрація забруднюючих речовин, що надходять на земну поверхню за 
одиницю виміру часу. 

МОНІТОРИНГ – 1) постійне спостереження за об’єктом або явищем з метою одержання 
інформації щодо його стану і змін, які відбуваються (або передбачаються); 2) 
спостереження за станом навколишнього середовища (атмосфери, гідросфери, 
ґрунтово-рослинного покриву, а також техногенних систем) з метою її контролю, 
прогнозу й охорони. Розрізняють глобальний, регіональний і локальний рівні 
моніторингу. Проводиться за допомогою телевізійних зображень, фотографій, 
багатоспектральных знімків і т.д., одержуваних з космічних апаратів, а також 
шляхом збору даних з наземних і морських станцій. Космічний моніторинг 
дозволяє оперативно виявляти вогнища й характер змін навколишнього 
середовища, простежувати інтенсивність процесів і амплітуди екологічних 
зрушень, вивчати взаємодію техногенних систем. Служба моніторингу створена в 
багатьох країнах. В 1988 році організований Всесвітній центр моніторингу охорони 
природи (ВЦМОП). 

МОНІТОРИНГ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ – система спостережень за станом складових 
довкілля, що організована у часі та просторі з метою раціонального 
землекористування та оптимізації технологій, мінімізації шкодочинних наслідків їх 
застосування. Як багатоцільова інформаційна система він містить такий склад 
завдань: регулярні спостереження у чітко визначених місцях і формування банку 
даних стану довкілля; комплексна оцінка сучасного стану агроугідь; встановлення 
основних факторів, що обмежують агровиробничий та агроекологічний рівень 
функціонування агроландшафтів; поліваріантне прогнозування щодо оптимізації їх 
управління і технологій з метою забезпечення екологічної безпеки та економічної 
ефективності господарювання. 

МОНІТОРИНГ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ АБІОТИЧНИЙ – спостереження, оцінка, прогноз 
антропогенних змін стану абіотичних складових агроекосистеми, відповідних 
реакцій на антропогенну дію, встановлення екологічної ефективності с.-г. 
використання земель. Кінцевим результатом є оцінка й прогноз такого стану 
агроекосистем, який забезпечує їх екологічну рівновагу. 

МОНІТОРИНГ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ БАЗОВИЙ – систематичні спостереження у часі та 
просторі за станом природних ресурсів агроекосистем. За результатами базового 
М.АЕ.Б. проводять оцінку певних територій за екологічними нормативами, 
критеріями, комплексними та інтегральними показниками. Результатом такого 
моніторингу мають бути рекомендації щодо ефективного і еколого-безпечного 
ведення сільськогосподарського виробництва на певних територіях з метою 
раціонального використання природних ресурсів агросфери. 

МОНІТОРИНГ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ НАУКОВИЙ – цей вид моніторингу проводиться у 
спеціальних польових дослідах, що дає можливість отримати інформацію 
підвищеної точності. За результатами наукового М.АЕ.Н. розробляються 
високопродуктивні агротехнології, які відповідають сучасним екологічним 
вимогам. За об'єкти досліджень визначаються довгострокові стаціонарні 
агротехнічні досліди, які проводяться науковими установами. В систему 
моніторингу також включаються природні екосистеми. Основна увага при 
проведенні наукового М.АЕ.Н. зосереджена на вивченні технологій з 
максимальним використанням біологічних ресурсів, а саме застосуванням 
екологічно безпечних біологічних препаратів, органічних добрив, сидератів, 



органічних решток, сучасних адаптованих до несприятливих умов сортів 
сільськогосподарських культур, що дозволяє зменшити навантаження на 
агроекосистему хімічних препаратів. 

МОНІТОРИНГ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ БІОТИЧНИЙ – система спостережень за станом 
біотичної складової агроекосистеми, її реакцією па антропогенні дії, відхилення від 
нормального, природного стану на різних рівнях (від молекулярного до 
угруповань). Він повинен включати фітобіотичний, мікробіологічний, 
фітовірусологічний, зообіотичний, популяційно-генетичний та ін. складові. 

МОНІТОРИНГ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ – цей вид моніторингу 
передбачає спостереження у спеціальних сировинних зонах, на територіях з 
підвищеним техногенним тиском (південно-східний та західний промислові 
регіони, райони аварії на ЧАЕС), на сільських селітебних територіях. Такий вид 
моніторингу у кожному конкретному випадку має свої особливості і повинен 
базуватися на спостереженнях за переліком специфічних підконтрольних показ-
ників. Так, М.А.-Е.С. селітебних територій і територій з підвищеним техногенним 
тиском має враховувати не лише стан абіотичних та біотичних компонентів 
агроекосистем, але й медико-екологічні показники стану сільського населення. 

МОНІТОРИНГ АГРОХІМІЧНИЙ – система спостережень і контролю за рівнем родючості 
ґрунтів за фізико-хімічними, біологічними, біохімічними та іншими показниками, 
балансом гумусу, основними біогенними елементів та енергії, інтенсивністю 
балансу. 

МОНІТОРИНГ ҐРУНТОВОЇ РОДЮЧОСТІ – система спостережень за факторами 
ґрунтової родючості земель сільськогосподарських угідь для своєчасного 
виявлення  змін, що відбуваються, їхньої оцінки й підготовки рекомендацій і 
розпоряджень із метою усунення наслідків розвитку негативних процесів і 
пропозицій по раціональному використанню земель. 

МОНІТОРИНГ ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНИЙ – спостереження за рівнем забруднення 
ґрунтів, природних вод, біоти шкідливими речовинами; встановлення джерел 
забруднення; оцінка небезпечності забруднення за еколого-токсикологічними 
критеріями. 

МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ – система регулюючих спостережень, що 
включає в себе спостереження за фактичними рівнями, визначення прогностичних 
рівнів забруднення, виявлення джерел забруднення ґрунтів. 

МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – 
система довгострокових спостережень (вимірів) за станом навколишнього 
середовища, її забрудненням і природними явищами, що відбуваються в ній, а 
також оцінка й прогноз стану навколишнього природного середовища і її 
забруднення. 

МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД – є частиною державного 
моніторингу вод, який здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, 
збереження та аналізу інформації про стан вод, прогнозування його змін та 
розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі 
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Державний 
моніторинг вод є складовою частиною державної системи моніторингу 
навколишнього природного середовища України. Державний моніторинг вод 
здійснюється за предметними напрямками кількості та якості вод. Відповідно до 
призначення державний моніторинг вод поділяється на фоновий, загальний, 
кризовий. Спостереження за станом водного об’єкта здійснюється відповідно до 



загального переліку показників, до якого входять: показники, що характеризують 
кількість водних ресурсів та їх зміни; показники якості води і нормативів 
екологічної безпеки водокористування, зокрема санітарні норми, рибогосподарські 
нормативи; екологічні нормативи та категорії якості води водних об’єктів, що 
розробляються і затверджуються в установленому порядку. Спостереження за 
джерелами негативного впливу на екологічний стан водних об’єктів здійснюється 
відповідно до загального переліку показників, до якого входять: показники 
використання водних ресурсів, включаючи забір води та скидання зворотної води 
до водних об’єктів; показники, що використовуються під час встановлення 
нормативів гранично допустимого скидання; показники рівня токсичності 
зворотних вод; показники стану ґрунтових вод у межах впливу полігонів 
захоронення твердих побутових відходів; інші показники негативного впливу на 
водні об’єкти. Під час здійснення державного моніторингу вод визначаються 
переліки пріоритетних показників стану водних об’єктів та показників негативного 
впливу, які в міру потреби коригуються Міжвідомчою комісією ведення 
державного моніторингу вод. 

МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ – система спостереження за станом земельного фонду. Об’єктом 
національного, регіонального або локального (окремої земельної ділянки, поля) 
М.З. є повний земельний фонд незалежно від форми власності на землю. 

МОНІТОРИНГ ЗРОШУВАНИХ ТА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ – комплекс спеціальних 
робіт, які включають збирання, оброблення, зберігання та передачу інформації про 
стан меліорованих земель і меліоративних систем, їх водний баланс, а також аналіз, 
оцінку та прогнозування можливого впливу меліоративних заходів на навколишнє 
природне середовища. 

МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ) – 
комплексна система спостережень за станом навколишнього середовища, оцінки й 
прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом природних і 
антропогенних факторів. 

МОНІТОРИНГ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ – система регулярних 
спостережень, що включає в себе спостереження за фактичними рівнями, 
визначення прогностичних рівнів, оцінку наслідків фактичних і прогностичних 
рівнів забруднення, виявлення джерел забруднення ґрунту. 

МОНІТОРИНГОВА ДІЛЯНКА – площа, на якій будуть здійснюватися дослідження. 

МОНОКУЛЬТУРА – (від моно... і лат. cultura - оброблення, розвиток) 1) єдина 
сільськогосподарська культура, яка обробляється в господарстві; 2) тривале 
безперервне вирощування рослин одного виду на тій самій  ділянці без дотримання 
сівозміни. 

МОРАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – система взаємин людини й природи при 
якому людині не буває соромно за свої дії. Людина з хворою совістю не повинна 
взаємодіяти з природою. 

МУЛЬЧУВАННЯ – (від англ. mulch - обкладати гноєм, соломою) покриття (суцільне або в 
міжряддях) ґрунту мульчею - мульчбумагою, перегноєм, торфом, соломою, тирсою 
і т.п. Послабляє випаровування вологи, зменшує амплітуду коливання температури 
ґрунту протягом доби, попереджає утворення ґрунтової кірки. 

МУТАГЕНИ – фізичні й хімічні фактори, що викликають спадкоємні зміни - мутації. 



Мутагенною дією володіють іонізуюче й УФ-випромінювання, різні природні 
(колхицин) і одержувані штучно (азотиста кислота, нітрозопохідні сечовини й 
багато ін.) хімічні сполуки. М. використовуються в генетичних експериментах і в 
селекції для одержання нових сортів, ліній, штамів. При потраплянні в організм 
людини М. можуть викликати розвиток злоякісних пухлин, появу каліцтв і т.п.  
Тому в багатьох країнах світу перевіряються на мутагенність всі нові хімічні 
сполуки (лікарські препарати, продукти харчування та побутової хімії й т.п.), а 
також проводиться контроль за присутністю мутагенів у навколишнім середовищі. 

МУТАЦІЇ – (від лат. mutatіo - зміна, зміна) зміни, що виникають природно або 
викликаються штучно в спадкоємних властивостях організму в результаті 
перебудов і порушень у генетичному матеріалі організму - хромосомах і генах. М. - 
основа спадкоємної мінливості в живій природі. Для сільського господарства М. 
широко використовуються в генетиці, біотехнології, селекції, для одержання нових 
сортів рослин. 

МУТУАЛІЗМ – форма симбіозу між організмами, коли співжиття однаково вигідне для 
обох видів. Наприклад, бобові рослини й бульбочкові бактерії на їхніх коренях, 
мікориза на багатьох рослинах. При взаємодії з живими тканинами кореневої 
системи гриби формують «органи», які підвищують здатність рослин вбирати з 
ґрунту елементи мінерального живлення. У свою чергу, гриби використовують 
продукти фотосинтезу рослин. 
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НАВАНТАЖЕННЯ АНТРОПОГЕННЕ – ступінь прямого й непрямого впливу людей та їх 

господарства на природу в цілому чи на її окремі екологічні компоненти й 
елементи (ландшафти, природні ресурси, організми й т.д.). 

НАВАНТАЖЕННЯ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – виснаження природних 
ресурсів, нагромадження відходів, скидів і викидів, експлуатаційні впливи. 

НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛАНДШАФТ – антропогенні впливи, що викликають зміни 
окремих властивостей компонентів ландшафту, які можуть привести до порушення 
виконання ландшафтом заданих йому соціально-економічних функцій. 

НАВЕДЕНА МАСА ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН – умовна величина, що дозволяє в 
порівнянному виді відбити шкідливість або еколого-економічну небезпеку всієї 
суми різноманітних забруднень, що надходять в атмосферне повітря або водне 
середовище від одного або різних джерел скидання (викиду) забруднюючих 
речовин (промислові й комунально-побутові підприємства, пересувний транспорт, 
поверхневий стік із селітебних територій, промплощадок, сільськогосподарських 
угідь і ін.). 

НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – сукупність природних і природно-
соціальних умов та процесів, природні ресурси, які залучені у господарський обіг, 
або не використовуються в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, 
ліс та інша рослинність, тваринний світ), природні та природно-антропогенні 
ландшафти. 

НАДХОДЖЕННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ – кількість речовини (забруднювача), яка 
надходить у те чи інше природне середовище (воду, повітря, ґрунт та ін.) на певну 
площу, об'єм за одиницю часу, утворюючи концентрації, що не перевищують 
гранично допустимі. 

НАПРЯМОК РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ – певне цільове використання порушених 
земель у народному господарстві. До основних Н.Р.З. відноситься: 
сільськогосподарський, лісогосподарський, водогосподарчий, рекреаційний та ін. 

НАТУРАЛІЗАЦІЯ – повне пристосування організмів до нових умов існування, остаточне 
входження інтродуцента в нішу екологічну раніше чужої для нього екосистеми, 
пов’язане з набуттям цими організмами спеціальної адаптації. 

НЕБЕЗПЕЧНА БІОЛОГІЧНА РЕЧОВИНА – біологічна речовина природного або 
штучного походження, що несприятливо впливає на людей, сільськогосподарських 
тварин і рослини у випадку стикання з ними, а також на навколишнє природне 
середовище. 

НЕБЕЗПЕЧНА ХІМІЧНА РЕЧОВИНА – хімічна речовина, пряме або опосередковане, 
вплив якого на людину може викликати гострі й хронічні захворювання людей або 
їхня загибель. 

НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ – речовини, що є токсичними, канцерогенними, мутагенними, 
тератогенними або біоакумулюючими, особливо коли вони є стійкими. 

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВОД – затоплення, підтоплення, руйнування берегів водних 



об'єктів, заболочування й інший негативний вплив на певні території й об'єкти. 

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – вплив господарської й 
іншої діяльності, наслідки якого приводять до негативних змін якості 
навколишнього середовища. 

НЕМАТОДОЗ РОСЛИН – хвороба рослин, яка викликана нематодами. 

НЕМАТОЦИД – хімічна речовина для боротьби з нематодами. 

НЕОБОРОТНА ЗМІНА ЛАНДШАФТУ – зміна, що не дозволяє ландшафту після 
припинення впливу на нього повернутися за певний інтервал часу в стан, близький 
до вихідного. 

НЕРАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ – ведення сільськогосподарського 
виробництва, що не забезпечує збереження ґрунтової родючості й екологічну 
безпеку навколишнього природного середовища. 

НЕСПРИЯТЛИВІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ – метеорологічні умови, що сприяють 
нагромадженню шкідливих (забруднюючих) речовин у приземному шарі 
атмосферного повітря. 

НІТРАГІН – бактеріальний удобрювальний препарат, який містить клітини того чи іншого 
виду бульбочкових бактерій. 

НІТРАТИ – солі азотної кислоти (використовуються як мінеральні добрива). Н. добре 
розчинні у воді, тому після внесення цих добрив у ґрунт вони швидко виявляються 
в рослинах. Тому існує небезпека надлишкового вмісту нітрат-іонів у плодах. Н. 
токсичні. Неорганічні Н. викликають у людини набряк легенів, нудоту, блювоту, 
гостру серцево-судинну недостатність. Смертельна доза для людини 8-15 мг/л, 
припустиме добове споживання 5 мг/л. Для суми нітратів Na, K, Ca, NH4 ПДК: у 
воді 45 мг/л, у ґрунті 130 мг/кг, в овочах і фруктах (мг/кг): картопля 250, капуста 
білоголова пізня 500, морква пізня 250, буряк 1400, цибуля ріпчаста 80, кабачки 
400, дині 90, кавун, груші, яблука 60. Вдихання парів органічних Н., потрапляння 
їх на шкіру й у травний тракт викликає головний біль, прискорене серцебиття. Н. 
окисляють гемоглобін у метгемоглобін. 

НІТРИТИ – солі азотистої кислоти. Н., наприклад, NaNO2 і KNO2, токсичні, у людини 
викликають головний біль, блювоту, пригнічують подих. При отруєнні NaNO2 у 
крові утворюється метгемоглобін, ушкоджуються мембрани еритроцитів. Можливе 
утворення нітрозамінів з NaNO2 й амінів безпосередньо в шлунково-кишковому 
тракті. 

НІТРИФІКАЦІЯ – (від нітр... і лат. facіo - роблю) перетворення бактеріями, що 
нітрифікують, амонійних солей ґрунту й водойм у нітрати, які засвоюються 
рослинами. Відіграє першорядну роль у круговороті азоту в біосфері. Свідчить про 
завершення процесу мінералізації в екосистемі. Обробіток ґрунту, що поліпшує 
його аерацію, підсилює нітрифікацію. Надмірне нагромадження нітратів у ґрунті 
небажано, тому що  вони легко вимиваються й забруднюють воду. 

НООЛАНДШАФТ – культурний біоценоз або культурна екосистема (агроценоз), в якому 
формуються і розвиваються всі представники екосистеми (ґрунти, рослинність, тварини 
тощо) під впливом людини. При цьому обов’язково повинна бути дотримана біологічна 
рівновага між всіма компонентами. Н. проектується людиною ще до його створення. 



НООСФЕРА – (від греч. noos - розум і сфера) новий еволюційний стан біосфери, при 
якому розумна діяльність людини стає вирішальним фактором її розвитку. Поняття 
ноосфери введене французькими вченими Э. Леруа й П. Тейяром де Шарденом 
(1927), В.І. Вернадський розвинув вчення про ноосферу як якісно нової форми 
організованості, що виникає при взаємодії природи й суспільства, у результаті 
перетворюючої світ творчої діяльності людини, що опирається на наукову думку. 

НОРМА ВИТРАТИ ПЕСТИЦИДІВ – маса препарату, який використовується на одиницю 
оброблюваної площі. Н.В.П. прийнято виражати в кг/га. Найчастіше усього норма 
витрати дається в перерахунку на 100%-ву активну речовину, хоча іноді Н.В.П. 
розраховується на препарат у вигляді форми застосування з певним умістом 
активної речовини. 

НОРМА ДОБРИВ – загальна кількість добрив (кг д.р./га,), що застосовується під 
сільськогосподарську культуру за весь період вегетації посівів. 

НОРМА ЕРОЗІЇ – гранична інтенсивність ерозії, що компенсується ґрунтоутворенням. 

НОРМА ЗРОШЕННЯ – кількість води, яку слід подати на 1 га посіву 
сільськогосподарської культури за весь вегетаційно-поливний період для 
забезпечення оптимальної вологості кореневмісного шару ґрунту. Норма поливна 
(Н.П.)– частина зрошувальної норми, це кількість води, що подається на 1 га за 
один полив. Н.П. може бути для різних видів поливу – передпосівного, 
вегетаційного, промивного, зволожувального та ін. Норми зрошувальна й поливна 
виміряються в м3/га або в мм шару води. Величини цих норм розраховуються 
розрахунковим способом водобалансовим методом. Норма зрошувальна дорівнює 
сумарному водоспоживанню сільськогосподарських культур (кількості вологи в 
м3/га, яка витрачається даною культурою на транспірацію й фізичне випаровування 
з ґрунту), мінус кількість вологи атмосферних опадів, яка використовується 
рослиною протягом вегетаційного періоду, та вологи, що використовується із 
підґрунтових вод. Величини сумарного водоспоживання визначаються науковими 
установами. Для півдня України (встановлені Інститутом землеробства південного 
регіону) вони складають: озима пшениця – 4200-5470, озимий ячмінь – 3420-4080, 
кукурудза на зерно – 4200-5930, кукурудза на силос – 3590-4650, кормовий буряк – 
4750-7310, люцерна – 7630-8300 м3/га. Кількість атмосферних опадів визначається 
за середніми багаторічними метеоданими, кількість вологи із підґрунтових вод – із 
довідкової літератури. Норма поливна розраховується за формулою: M(n)=(HB-
W)·p·h, де M(n) – поливна норма (м3/га), HB – найменша вологоємність ґрунту (% 
від маси), W – вологість ґрунту перед поливом (% від маси), p – щільність ґрунту 
(т/м3), h – розрахунковий шар (см). 

НОРМА НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛАНДШАФТ – величина антропогенного впливу, що не 
приводить до порушення соціально-економічних функцій ландшафту. 

НОРМА ПРОМИВКИ ҐРУНТУ – кількість води (м3/га), яку необхідно подати на 
поверхню ґрунту з метою видалення з розрахункового (кореневмісного) шару 
токсичних солей до допустимої залишкової їх кількості при вирощуванні 
сільськогосподарських культур. Промивки поділяються на капітальні й 
експлуатаційні. Для умов України, де на зрошуваних землях засолення трапляється 
рідко (частіше в слабкому ступені), нема необхідності в капітальних промивках. 
Тут можна проводити експлуатаційні промивки у позавегетаційний період 
дощуванням. Розрахунок норми пропонується проводити за формулою (Г. В. 
Новікова, В. Я. Ладних), яка основана на визначенні кількості води, необхідної для 
доведення ґрунту зони аерації до найменшої вологоємності, а потім додатковою 



кількістю води вимити токсичні солі, що містяться в промивному шарі (звичайно 
потужністю 1 м), до допустимого остаточного їх вмісту. В цій формулі основним 
показником для розрахунку є коефіцієнт солевіддачі, який виражається в тонах 
токсичних солей, які можуть бути вимиті з 1 м3 ґрунту. Цей коефіцієнт 
визначається експериментально методом невеликих площадок (1-4 м2), що 
промиваються. 

НОРМА ОСУШЕННЯ – глибина залягання ґрунтових вод, при якій забезпечується 
оптимальний водний режим ґрунту для сільськогосподарських культур і 
проведення сільськогосподарських робіт (посів, збирання). На надлишково 
зволожених і заболочених ґрунтах рівень ґрунтових вод знижують до норми 
осушення. 

НОРМА СУМАРНОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ – кількість води, яка необхідна для 
сільськогосподарських культур або сівозміни на період вегетації і забезпечує 
нормальний розвиток рослин в польових умовах, мм або м3/га. В меліоративній 
практиці величину сумарного водоспоживання визначають сумарним розходом 
води на транспірацію рослинами і фізичне випарування з поверхні ґрунту. Н.С.В. 
розраховують за допомогою різних формул (А.Н. Костяков, С.М. Алпатьєв, В.П. 
Остапчук, Д.К. Штайко та ін.). При наявності спостережень за водоспоживанням на 
конкретній території вірогідні та розрахункові значення встановлюють на основі 
статистичного обробітку даних. Величина сумарного водоспоживання різних 
культур коливається в значних межах і обумовлюється їх біологічними 
особливостями, тривалістю вегетаційного періоду, рівнем агротехніки і 
водозабезпеченням рослин. За даними Інституту зрошуваного землеробства УААН 
розрахункові величини сумарного водоспоживання. в різних зонах України 
коливаються в межах 1700-7800 м3/га. Максимальне значення для всіх культур 
спостерігаються в Південному Степу. Використовуючи зрошення, добрива та 
високу агротехніку можна знизити коефіцієнт сумарного водоспоживання. 

НОРМАТИВИ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, У 
ТОМУ ЧИСЛІ РАДІОАКТИВНИХ, ІНШИХ РЕЧОВИН І МІКРООРГАНІЗМІВ – 
нормативи, які встановлені відповідно до  показників гранично допустимого вмісту 
хімічних речовин, у тому числі радіоактивних, інших речовин і мікроорганізмів у 
навколишнім середовищі й недотримання яких може привести до забруднення 
навколишнього середовища, деградації природних екологічних систем. 

НОРМАТИВИ ДОПУСТИМИХ ФІЗИЧНИХ ВПЛИВІВ – нормативи, які встановлені 
відповідно до  рівнів припустимого впливу фізичних факторів на навколишнє 
середовище й при дотриманні яких забезпечуються нормативи якості 
навколишнього середовища. 

НОРМАТИВИ ДОПУСТИМОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА 
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – нормативи, які встановлені відповідно до  
величини допустимого сукупного впливу всіх джерел на навколишнє середовище 
й/або окремі компоненти природного середовища в межах конкретних територій 
і/або акваторій і при дотриманні яких забезпечується стійке функціонування 
природних екологічних систем і зберігається біологічна розмаїтість. 

НОРМАТИВИ ДОПУСТИМОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – 
нормативи, які встановлені відповідно до  показників впливу господарської й іншої 
діяльності на навколишнє середовище й при яких дотримуються нормативи якості 
навколишнього середовища. 



НОРМАТИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – науково обґрунтовані критерії безпеки і (або) 
нешкідливості для людини та інших живих організмів факторів навколишнього 
природного середовища. 

НОРМАТИВИ В ОБЛАСТІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – 
установлені нормативи якості навколишнього середовища й нормативи 
припустимого впливу на нього, при дотриманні яких забезпечується стійке 
функціонування природних екологічних систем і зберігається біологічна 
розмаїтість. 

НОРМАТИВ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ – 1) економічний або технічний показник, 
значення якого обмежує кількість відходів конкретного виду, що утворюються в 
певнім місці при вказаних умовах протягом  установленого інтервалу часу; 2) 
установлена кількість відходів конкретного виду при виробництві одиниці 
продукції. 

НОРМАТИВИ ЯКОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА - нормативи, які 
встановлені відповідно до  фізичних, хімічних, біологічних і інших показників для 
оцінки стану навколишнього середовища й при дотриманні яких забезпечується 
сприятливе навколишнє середовище. 

НОРМАТИВИ ЯКОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА встановлюються для 
оцінки стану навколишнього середовища з метою збереження природних 
екологічних систем, генетичного фонду рослин, тваринних і інших організмів. До 
Н.Я.Н.С. відносяться: - нормативи, які установлені відповідно до хімічних 
показників стани навколишнього середовища, у тому числі нормативи гранично 
припустимих концентрацій хімічних речовин, включаючи радіоактивні речовини; - 
нормативи, які установлені відповідно до  фізичних показників стану 
навколишнього середовища, у тому числі з показниками рівнів радіоактивності й 
тепла; - нормативи, які установлені відповідно до  біологічних показників стану 
навколишнього середовища, у тому числі видів і груп рослин, тваринних і інших 
організмів, використовуваних як індикатори якості навколишнього середовища, а 
також нормативи гранично припустимих концентрацій мікроорганізмів; - інші 
Н.Я.Н.С. При встановленні Н.Я.Н.С. враховуються природні особливості територій 
і акваторій, призначення природних об'єктів і природно-антропогенних об'єктів, 
особливо територій, які охороняються, а також природних ландшафтів, що мають 
особливе природоохоронне значення. 

НОРМУВАННЯ РІВНЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ҐРУНТІВ – установлення 
системи показників стану ґрунтової родючості земель сільськогосподарських угідь 
із метою оцінки, контролю й обліку. 

НОРМИ ЯКОСТІ ВОДИ – установлені значення показників якості води для конкретних 
видів водокористування. 
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ОБВАЛУВАННЯ – система загороджувальних земляних валів (захисних дамб) уздовж 

берегів рік, водоймищ, морських узбереж і т.п.  Служить для захисту прилягаючої 
території від тимчасового затоплення під час паводків, припливів, вітрового нагону 
води. 

ОБВОДНЮВАННЯ – забезпечення водою безводних і маловодних районів шляхом 
освоєння місцевих ресурсів води й перекидання її по каналах і трубопроводам з 
інших територій. При О. будують різні водозабірні спорудження, водоймища, 
канали, водопроводи, водопитні пункти й т.п. Особливо важливе 
народногосподарське значення має обводнювання пасовищ. 

ОБВОДНЮВАННЯ ПАСОВИЩ – сукупність заходів щодо забезпечення питною водою 
тваринництва на безводних і маловодних територіях. 

ОБЕРТАННЯ ШАРУ ҐРУНТУ – технологічна агрономічна операція, яка забезпечує повне або 
часткове обертання шару ґрунту, що обробляється. Виконується для загортання в 
ґрунт добрив, рослинних решток, переміщення вниз по профілю насіння бур'янів. 

ОБ'ЄКТ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ – об'єкт господарської й іншої діяльності, що 
робить шкідливий вплив на навколишнє середовище й здоров'я населення, значне 
по масштабності й тривалості й представляє погрозу для життя й здоров'я 
населення. 

ОБ'ЄКТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ – означає об'єкт, на якому виробляється, 
переробляється, завантажується або розвантажується, використовується, 
розміщається або складується постійно або тимчасово одне або кілька небезпечних 
речовин або категорій речовин у кількостях, що перевищує гранично допустимі 
кількості. 

ОБ'ЄКТ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ – порушена або забруднена земельна ділянка, що підлягає 
відновленню й реабілітації. 

ОБ'ЄКТ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ – порушена земельна ділянка, що підлягає 
рекультивації. 

ОБЛІК ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – збір і аналітичне підсумовування відомостей про 
кількість і якість наявних природних ресурсів з метою організації їхнього 
раціонального використання, планування господарської й природоохоронної 
діяльності, прогнозування тенденцій розвитку різних галузей природокористування 
й змін навколишнього середовища в поточний період і на перспективу. 

ОБЛІК СТАНУ ҐРУНТОВОЇ РОДЮЧОСТІ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
УГІДЬ – збір даних про агрохімічний і меліоративний стан земель із їхнім 
занесенням у державний земельний кадастр. 

ОБПРИСКУВАННЯ – нанесення пестицидів на оброблювану поверхню за допомогою 
обприскувачів й інших хімічних речовин у краплинно-рідкому стані. 

ОБПРИСКУВАННЯ ПЕСТИЦИДОМ СПРЯМОВАНЕ – засіб обприскування пестицидом 
культурних рослин у період їх вегетації або до нього, що виключає безпосереднє 
потрапляння робочого розчину на культурну рослину. Найчастіше цей захід 



використовується при застосуванні гербіцидів, але можливо використання і при 
застосуванні фітотоксичних інсектицидів і фунгіцидів. 

ОБПРИСКУВАННЯ ПЕСТИЦИДОМ СТРІЧКОВЕ – обприскування пестицидом, при 
якому робочий розчин розподіляється уздовж рядків культурних рослин. Цей 
прийом найчастіше використовується при застосуванні гербіцидів. 

ОБПИЛЮВАННЯ – нанесення за допомогою обпилювачів порошкоподібних пестицидів 
на рослини або ґрунт; один зі способів їхньої хімічної обробки проти шкідників, 
хвороб і бур'янів. 

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ БЕЗВІДВАЛЬНИЙ – агротехнічний прийом, який відзначається 
високими протиерозійними властивостями. Полягає в обробітку ґрунту 
плоскорізами без обертання скиби зі збереженням на поверхні поля шару мульчі з 
поживних рослинних решток. Застосовується в комплексі протиерозійних заходів і 
дає змогу підвищувати врожай на 1-3 ц/га. 

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ БЕЗПОЛИЦЕВИЙ – засіб рихлення ґрунту знаряддями, які не 
обертають скиби. 

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ МЕХАНІЧНИЙ – вплив на ґрунт робочих органів 
сільськогосподарських машин та знарядь на відповідну глибину з метою створення 
найкращих умов для росту і розвитку рослин. 

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ МІНІМАЛЬНИЙ – науково обґрунтований обробіток, який 
забезпечує зниження енергетичних затрат за рахунок зменшення кількості та 
глибини обробітків, поєднання операцій і заходів в одному робочому процесі або 
зменшення поверхні обробітку ґрунту. 

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ КОНТУРНИЙ – протиерозійний обробіток ґрунту вздовж 
горизонталей на складних схилах. 

ОБРОБКА РИЗИКУ – процес вибору й здійснення заходів з модифікації ризику. 

ОБМІННА ЕНЕРГІЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН – кількість енергії при 
засвоєнні організмом поживних речовин корму. Критерій енергетичної оцінки 
поживності кормів. 

ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ – рослини, які вирощуються для одержання овочів (соковитих 
плодів, листів, цибулин, коренеплодів). Більше 600 видів майже з 80 ботанічних 
сімейств. Плодові (напр., томат, огірок, перець), листові (капуста, салат), цибульні 
(цибуля і часник), коренеплідні (морква, буряк, петрушка, редис). Вирощують у 
всіх землеробських районах. 

ОГЛЕЄННЯ ҐРУНТІВ – біохімічний відновлювальний процес, який розвивається при 
перезволоженні (заболочуванні) ґрунтів в анаеробних умовах з обов’язковою 
участю анаеробних мікроорганізмів і за наявності органічних речовин. Спричиняє 
складні зміни органічної і мінеральної частин та текстури ґрунтів.  

ОДНОРІДНО ЗАБРУДНЕНА ДІЛЯНКА – ділянка з однорідною концентрацією 
небезпечної для ґрунту речовини. 

ОЗАЛІЗНЕННЯ ҐРУНТІВ – природно-техногенний процес утворення та накопичення 
оксидів заліза в ґрунтах.  



ОЗИМІ КУЛЬТУРИ – однолітні рослини (озимі пшениця, жито, ячмінь, рапс, віка й ін.), 
що нормально розвиваються при осінньому посіві; дають урожай на наступний рік. 
Більш врожайні, ніж відповідні ярові. Гарні попередники для інших культур 
сівозміни, зменшують напруженість весняних посівних і збиральних робіт. 

ОКУЛЬТУРЕНІ ФІТОЦЕНОЗИ – природні фітоценози, змінені відповідно до потреб 
людини. 

ОКУЛЬТУРЮВАННЯ – процес впровадження видів рослин у культуру, що здійснюється 
впродовж поколінь і супроводжується штучним добором найбільш пристосованих і 
придатних для певної мети форм. 

ОКУЛЬТУРЮВАННЯ ҐРУНТУ – підвищення природної родючості ґрунту шляхом 
застосуванню спеціальних заходів впливу на нього. О.Ґ. характеризується 
глибиною орного шару, вмістом гумусу і основних елементів живлення, 
нейтральною реакцією ґрунтового розчину, відсутністю насіння бур'янів, збудників 
хвороб та шкідників, а також рівнем урожайності сільськогосподарських культур. 

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ – рослини, які вирощуються для одержання жирних олій. Насіння й 
плоди - сировина для масложирової промисловості. У світовому землеробстві 
найбільші площі займають соя, арахіс, соняшник, гірчиця, маслина, рапс, кунжут, 
рицина. 

ОПІДЗОЛЕНІ ҐРУНТИ – ґрунти, в яких процес опідзолення є супутнім основному 
процесу ґрунтоутворення. В такому разі термін додається до типової назви ґрунту 
(чорнозем опідзолений, бурий опідзолений ґрунт і т.д.). 

ОПІР (RESІSTANCE) ҐРУНТУ – показник здатності ґрунту уникати змін.  

ОПТИМАЛЬНИЙ ВМІСТ ХІМІЧНОЇ РЕЧОВИНИ В ҐРУНТІ – вміст хімічної речовини в 
ґрунті, що відповідає її природному хімічному складу. 

ОПТИМІЗАЦІЯ АГРОФІТОЦЕНОЗУ – система заходів, що спрямована на створення 
польового угруповання з використанням принципів організації природних 
угруповань: диференціації екологічних ніш, гетерогенності агроценопопуляції, 
часткової замкнутості циклів оберту елементів мінерального живлення. 

ОПТИМІЗАЦІЯ РИЗИКУ – процес, який пов'язаний з ризиком, спрямований на 
мінімізацію негативних і максимальне використання позитивних наслідків і, 
відповідно, їхньої ймовірності. З погляду  безпеки О.Р. спрямована на зниження 
ризику. О.Р. залежить від критеріїв ризику з урахуванням вартості й законодавчих 
вимог. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ – система заходів, яка спрямована на 
відновлення й підвищення продуктивності, природоохоронної, господарської й 
естетичної цінності техногенних ландшафтів, на їхню оптимальну реконструкцію й 
організацію з урахуванням потреб суспільства. 

ОПУСТЕЛЮВАННЯ – процес, який призводить до втрати природною екосистемою або 
агроекосистемою родючості ґрунту та суцільного рослинного покриву з 
подальшою неможливістю їх відновлення без втручання людини. О. характерно 
для арідних районів, обумовлено переважно антропогенними факторами (знищення 
лісів, непомірна експлуатація пасовищ, нераціональне використання водних 
ресурсів при зрошенні й т.п.). Прийнято розрізняти розширення ареалів пустель та 



поглиблення процесу О. на місці спустелених земель. Загальна площа пустель та 
напівпустель займає зараз 43 % суходолу, антропогенних пустель – 7 %; під 
загрозою О. знаходиться ще 19 % земної поверхні. 

ОРАНКА – прийом обробку ґрунту плугами, що забезпечує перевертання оброблюваного 
шару не менш ніж на 135° і виконання інших технологічних операцій. Розрізняють: 
ПЛАНТАЖНА ОРАНКА – оранка спеціальним плугом на глибину більше 40 см; 
СХІДЧАСТА ОРАНКА – оранка, що забезпечує східчастий профіль дна борозни; 
ГРЕБІНЧАСТА ОРАНКА – оранка з утворенням гребенів на поверхні поля; 
ДВОХ'ЯРУСНА ОРАНКА - обробіток ґрунту, що забезпечує взаємне переміщення 
двох шарів, їх кришіння й розпушування; ТРИЯРУСНА ОРАНКА – обробіток 
ґрунту, що забезпечує часткове або повне переміщення трьох шарів, їх кришіння й 
розпушування. 

ОРГАНІЧНІ РЕШТКИ – відмерлі в ґрунті або заорані в нього залишки рослинних та 
тваринних організмів. 

ОРДИНАЦІЯ – метод систематизації об’єктів, явищ, заснований на їх розподілі у певних 
екологічних, генетичних, вікових та інших рядах і координатах за поступовою 
зміною відповідних властивостей або факторів середовища. 

ОСОЛОНЦЮВАННЯ ҐРУНТІВ – підвищення вмісту обмінних лужних катіонів натрію й 
калію в ґрунтовому вбирному комплексі (ГВК), яке сприяє пептизації мулу, 
трансформації й деградації мінеральної та органічної частин ґрунту, погіршенню 
хімічних та агрофізичних властивостей. О.Ґ. - це найбільш поширений 
деградаційний процес на зрошуваних землях. При цьому слід відрізняти природну 
та вторинну (іригаційну) солонцюватість, яка є наслідком збільшення вмісту 
ввібраних натрію та калію в складі ґрунтового вбирного комплексу при зрошенні. 
Вважають, що слабкий ступінь вторинної солонцюватості знижує врожай на 15-
20 %, середній - на 20-30 % й сильний - на 40-50 % і вище. За ступенем природної 
солонцюватості (% натрію від ємності ГВК) виділяють несолонцюваті, слабо-, 
середньо-, сильносолонцюваті ґрунти й солонці; вторинної солонцюватості – 
несолонцюваті, слабо-, середньо- й сильносолонцюваті ґрунти. На Україні загальна 
площа солонцевих ґрунтів – 2,14 млн. га., в т.ч. ріллі – 1,49 млн. га. Значний вклад 
у вивчення питання О.Ґ. зробили Г.В. Новікова, О.М. Можейко, Ю.Є. Кізяков, С.А. 
Балюк та ін.    

ОСУШЕННЯ ҐРУНТІВ – комплекс гідротехнічних та інших заходів по видаленню 
надлишків води. Здійснюється з метою підвищення родючості ґрунтів, 
оздоровлення місцевості, що дає можливість будувати тут житла, дороги, 
аеродроми. Серед головних заходів і напрямків О.Ґ. – закладка дрен, організація 
стоку, осушувальна фітомеліорація та інші. Площа осушених земель в світі 
перевищує 100 млн. га. О.Ґ. повинно бути оптимальним і не призводити до 
значного переосушення місцевості, яке шкідливо впливає на розвиток біосфери, 
стан навколишнього середовища. 

ОТРУТОХІМІКАТИ – хімічні речовини, які використовуються для боротьби з 
небажаними в господарському або медичному відношенні організмами. Частіше 
використовують термін ПЕСТИЦИДИ. 

ОСУШЕНІ ЗЕМЛІ – землі, на яких є осушувальна мережа, що забезпечує нормальний 
водно-повітряний режим для зростання на них сільськогосподарських культур, 
насаджень. 



ОХОРОНА ВОД – система заходів, що спрямовані на запобігання наслідкам забруднення, 
засмічення, виснаження вод та їх усунення. 

ОХОРОНА ҐРУНТІВ – система правових, організаційних, технологічних та інших заходів, 
спрямованих на збереження і відтворення родючості та цілісності ґрунтів, їхній 
захист від деградації, ведення сільськогосподарського виробництва з дотриманням 
ґрунтозахисних технологій та забезпеченням екологічної безпеки довкілля. 

ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ – комплекс заходів щодо збереження, поліпшення, цілеспрямованої 
зміни й раціонального використання земельних ресурсів як одного з 
найважливіших об'єктів господарської експлуатації й перетворення. 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – комплекс 
міжнародних, державних, регіональних та місцевих заходів (адміністративних, 
господарських, політичних, громадських) щодо підтримування параметрів 
(фізичних, хімічних і біологічних) функціонування природних систем у межах, які 
забезпечують здоров’я і добробут людини та екологічну рівновагу. 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – вид діяльності по виявленню, 
аналізу й обліку прямих, непрямих і інших наслідків впливу на навколишнє 
середовище планованої господарської й іншої діяльності з метою ухвалення 
рішення про можливість або неможливість її здійснення. 

ОЦІНКА РИЗИКУ – загальний процес аналізу ризику й оцінювання ризику. 

ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОЛОГІЧНОСТІ – процес виміру, аналізу, оцінки й опису 
характеристик екологічності відповідно до  погоджених критеріїв для відповідних 
цілей керування. 

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ – процес порівняння кількісно оціненого ризику з даними 
критеріями ризику для визначення значимості ризику. О.Р. може бути використано 
для сприяння рішенням по прийняттю або обробці ризику. 
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ПАНФІТОТІЯ – масове захворювання рослин, що охоплює кілька держав або 

континентів. 

ПАРАЗИТИЗМ – одна із форм взаємовідносин організмів різних видів, з яких один 
(паразит) використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення або середовище 
проживання. П. має багато спільного з хижацтвом, оскільки в обох випадках 
міжвидові взаємовідносини носять антагоністичний характер - один організм жи-
виться за рахунок іншого. Проте між ними є й істотні відміни. У першому 
випадку споживач їжі (корму) більший за харчовий об'єкт, у другому, навпаки, 
паразит менший за хазяїна. Паразитичний спосіб життя ведуть бактерії, віруси, 
гриби, гельмінти, кліщі, комахи та ін. Паразити нерідко патогенні й можуть 
спричинювати масові хвороби рослин і тварин. 

ПАР – поле сівозміни, яке не займане посівами протягом усього вегетаційного періоду або 
частини його й підтримується в пухкому й чистому від бур'янів стані; засіб 
підвищення родючості ґрунту й нагромадження в ній вологи. Розрізняють чисті й 
зайняті пари. 

ПАРОВА ЗЕРНОВА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА – екстенсивна система землеробства, 
при якій більша частина площі сівозміни зайнята зерновими культурами; родючість 
ґрунту відновлюється в паровому полі. 

ПАРТЕНОКАРПІЯ – (від грец. parthenos - незаймана й karpos - плід) утворення плодів 
рослин, звичайно безнасінних, без запліднення. У деяких сортів огірка, винограду, 
мандарина, аґрусу, хурми, банана й ін. Такі плоди часто смачніше плодів з 
насінням й мають переваги при технологічній обробці. 

ПАСОВИЩЕ – сільськогосподарське угіддя, яке систематично використовується для 
випасу тварин. 

ПАСОВИЩЕОБОРОТ – система використання пасовища (чергування по роках випасу 
худоби й скошування трав), що забезпечує його продуктивне довголіття. 

ПАСПОРТ ҐРУНТУ – документ, який укладається з метою визначення та контролю стану 
ґрунтів, їх забрудненості і деградації для запровадження заходів з охорони ґрунтів 
від цих негативних факторів, підвищення їх родючості та раціонального 
використання. У П.Ґ. містяться відомості про місцезнаходження ґрунту 
(географічна, адміністративна адреси), його площу в межах земельної ділянки, 
фізико-географічні умови місцевості, а відтак і ґрунтоутворення, класифікаційну 
належність ґрунту за національною і міжнародною класифікаціями, 
характеристики його орного шару і профілю за властивостями, токсичністю і 
продуктивністю, санітарний стан ґрунту. В Україні П.Ґ. на теперішній час 
укладається за ДСТУ “Ґрунти. Паспорт ґрунтів”.  

ПАТОГЕННІСТЬ – (від грец. pathos - страждання, хвороба й ...ген) здатність 
мікроорганізмів викликати інфекційне захворювання. Залежить від вірулентності 
мікробу, а також сприйнятливості організму, що заражається. 

ПЕРЕБУДОВА ЛАНДШАФТУ ДОКОРІННА – незворотна зміна ландшафту, що 
призводить до повної зміни його структури і перехід у якісно нове утворення 
(інший ландшафт). 



ПЕРЕВИПАС – надмірний випас, який призводить до деградації рослинного угруповання 
кормового угіддя, зниження його продуктивності внаслідок безконтрольного 
збільшення поголів'я сільськогосподарської худоби понад реальну кормовіддачу 
угідь або безконтрольного збільшення чисельності диких тварин у заповідниках і 
національних парках. 

ПЕРЕЛІГ – ґрунт, залишений після декількох врожаїв на 8-15 років для відновлення 
родючості при так званій перелоговій системі землеробства під випас або сінокіс. 

ПЕРЕЛОГОВА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА – примітивна система землеробства; після 
зняття декількох урожаїв землю (переліг) залишали без обробки на 8-15 років для 
відновлення родючості ґрунту. 

ПЕРЕОСУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ – надмірне зниження вологості та вологоємності 
кореневмісного шару ґрунту під впливом глибокого дренажу на окремих видах 
ґрунтів. Це явище має місце при однобічному глибокому осушенні торфових, 
піщаних глеюватих і супіщаних шаруватих ґрунтів. П.З. проявляється в різкому 
зниженні врожайності сільськогосподарських культур, засиханні (суховерхості) 
деревної рослинності, появі ксерофітних видів рослин тощо.  

ПЕРЕХРЕСНИЙ ПОСІВ – спосіб посіву в основному зернових культур, при якому одну 
половину норми висіву насіння сіяють уздовж поля, іншу - поперек. Цим 
досягається більше рівномірний розподіл насіння на площі. 

ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ – час, необхідний для проходження повного циклу розвитку рослин. 
В агрометеорології П.В. відлічують від сівби до визрівання рослин. Визначається 
загальною кількістю тепла, вираженою сумами активних, або ефективних 
температур за цей період. Життєвий цикл окремих рослин починається при певних 
температурах, які називають БІОЛОГІЧНИМ МІНІМУМОМ; він складається із 
послідовних фаз розвитку. Кількість днів від однієї фази до другої називають 
МІЖФАЗОВИМ ПЕРІОДОМ. 

ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЙНИЙ – період, протягом якого ростуть і розвиваються рослини. 

ПЕРСИСТЕНТНІСТЬ – стійкість речовини до хімічних змін. 

ПЕРСИСТЕНТНІСТЬ (стійкість) ПЕСТИЦИДУ В СЕРЕДОВИЩІ – властивість зберігати 
біологічну активність у навколишньому середовищі чи в окремих об'єктах (ґрунті, 
атмосфері, воді). За тривалістю дії пестициди поділяються на такі групи: 1. 
Пестицидні препарати з тривалістю зберігання біологічної активності до трьох 
місяців; 2. Препарати з тривалістю дії до шести місяців; 3. Препарати з тривалістю 
дії до одного року; 4. Препарати з тривалістю дії до 18 місяців; 5. Препарати з 
тривалістю дії до двох років; 6. Препарати з тривалістю дії понад два роки. До 
найбільш персистентних пестицидів відносять сполуки миш'яку і ртуті, ДДТ і 
препарати дієнового синтезу, які отримують з гексахлор-циклопентадієну. Більшість 
же фосфорорганічних пестицидів належить до препаратів із низькою 
персистентністю, тривалість зберігання яких у навколишньому середовищі не 
перевищує трьох місяців. Чим триваліша дія препарату в об'єктах навколишнього 
середовища, тим вища його персистентність. Слід зазначити, що в різних об'єктах 
навколишнього середовища та різних кліматичних зонах персистентність того самого 
препарату може істотно змінюватися. Персистентність пестицидів у ґрунті залежить 
від дози застосування, препаративної форми, адсорбційної здатності пестициду, 
типу і рН ґрунту, його температури, вологості, розподілу пестициду в ґрунті, 
повторних обробок, оброблюваних культур, комбінації пестицидів. Як правило, у 
вологих умовах і при вищій температурі розкладання пестицидів відбувається 
швидше. Персистентність препаратів залежить також від активності живих організмів, 



що живуть у даній екосистемі. Найшвидше пестициди руйнуються під впливом 
мікроорганізмів ґрунту. Більшість пестицидів порівняно швидко руйнується також під 
впливом світла, особливо у присутності води. Здебільшого для практичного 
використання краще брати пестициди з низькою персистентністю, які не 
накопичуються в навколишньому середовищі. 

ПЕСТИЦИДИ – (від лат. – зараза та вбиваю) велика група хімічних препаратів, які 
використовуються для захисту рослин, сільськогосподарських продуктів, деревини, 
для боротьби з переносниками небезпечних хвороб, знешкодження паразитів у 
тварин тощо. В дійсний час кількість зареєстрованих П. перевищує 1500 
найменувань. Серед П. за вибірною дією на шкідливі організми виділяють: 
акарициди (проти кліщів), альгіциди (проти водоростей), арборициди (проти 
деревної і чагарникової рослинності), афіциди (проти попелиць), бактерицидна 
речовина (проти бактерій), верміциди (проти хробаків), гербіциди (проти 
бур’янистої рослинності), герміциди (проти бактерій), десиканти (для знищення 
надземної частини рослин), дефлоранти (для знищення квіток рослин), дефоліанти 
(для опадання листя рослин), ерадіканти (проти шкідливих організмів), зооциди 
(проти шкідливих тварин), інсектициди (проти комах), інсектофунгіциди (проти 
комах та грибкових захворювань), іхтіоциди (проти "смітної" риби), ларвіциди 
(проти личинок комах), лімациди (проти слимаків), люмбіциди (проти хробаків), 
нематоциди (проти круглих хробаків), овіциди (проти яєць шкідників), 
родентициди (проти гризунів), спороциди (проти спор мікроорганізмів), фунгіциди 
(проти грибкових захворювань). Підраховано, що 60-98 % деяких П. не досягають 
об’єктів придушення, а потрапляють в атмосферу, наземні біоми, ґрунти, 
прісноводні водойми та океан. Тому, поряд із зростанням застосування П. в 
сільському господарстві, особливо в країнах, що розвиваються, у ряді країн 
скорочують об’єми їх застосування, переходять на застосування біологічних 
методів захисту рослин. 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДИ – антропогенна зміна сформованої екологічної рівноваги 
для підвищення біологічної або господарської продуктивності природних 
комплексів. Може бути пов’язане з господарським освоєнням нових територій або 
відновленням біологічної чи іншої продуктивності природних систем. 

ПИЛОВА БУРЯ – перенесення пилу й піску сильними й тривалими вітрами, що 
видувають верхні шари ґрунту. Типове явище в розораних степах, а також у 
напівпустелях і пустелях США, Китаю, Єгипту й інших країн. Відзначається й у 
південних районах Російської Федерації. Завдає значної шкоди сільському 
господарству. 

ПІДВИЩЕННЯ ҐРУНТОВОЇ РОДЮЧОСТІ – поліпшення основних факторів, що 
визначають ґрунтову родючість, сприяють підвищенню врожайності 
сільськогосподарських культур і продуктивності природної рослинності. 

ПІДЖИВЛЕННЯ – внесення добрив під час вегетації рослин, що доповнює основне та 
передпосівне внесення. Розрізняють КОРЕНЕВЕ та НЕКОРЕНЕВЕ П. 

ПІДЗОЛИСТІ ҐРУНТИ – ґрунти, яким характерна значна збідненість мулом, фізичною 
глиною, півтораоксидами та основами верхніх горизонтів і збагаченість їх 
кремнеземом, кисла реакція, висока ненасиченість основами, низький вміст гумусу 
(від 1 до 4 %). 

ПІДЛУЖЕННЯ  ҐРУНТІВ – процес утворення в ґрунтовому розчині іонів ОН-. 



ПІДСІЧНО-ВОГНЕВА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА – примітивна система землеробства 
- на звільнені від лісу (вирубка, випалювання) землях 2- 3 роки вирощували 
сільськогосподарські рослини, використовуючи природну родючість ґрунту. Після 
її втрати ділянку залишали й освоювали нову. 

ПІДТОПЛЕНА ТЕРИТОРІЯ – територія сільськогосподарських угідь або сільського 
населеного пункту, в межах якої під впливом природно-кліматичних умов або в 
результаті господарської діяльності людини відбулося підняття рівнів ґрунтових 
вод, унаслідок чого нанесено збитки довкіллю, населенню або господарській 
діяльності. 

ПІДТОПЛЕННЯ – 1) підвищення рівня підґрунтових вод, яке викликане створенням 
гідротехнічних споруд (водосховищ, гребель, каналів), паводками, невірним 
зрошенням сільськогосподарських культур, іншими техногенними впливами; 2) 
явище підняття рівня ґрунтових вод, яке призводить до надмірного зволоження 
ґрунтів аж до повного їх насичення водою та пов’язаних з ним істотних змін 
довкілля, порушення побутових умов життєдіяльності населення та господарської 
діяльності на даній території. П. розвивається на забудованих територіях, на 
ділянках, що прилягають до водосховищ і зрошуваних масивів. Серед головних 
наслідків П. – перезволоження та водонасичення ґрунту основ будівель, яке 
призводить до їх деформації, порушення стійкості, іноді сповзанню, формуванню 
зсувів, затопленню підвалів, підземних комунікацій, корозії трубопроводів й інше. 
Головна небезпека П. обумовлена зниженням несучої здатності ґрунтів. 

ПІДТОПЛЕННЯ ҐРУНТІВ – насичення водою приповерхневих шарів ґрунту. 
Відбувається внаслідок переважно господарською діяльністю людини та зміни 
гідрокліматичних умов. На території України процеси П.Ґ. активізувалися 
починаючи з 2-ї половини 70-років, особливо у 1980-1982 рр. Основними 
причинами є зрошування земель, підпирання підґрунтових вод каскадом 
Дніпровських водосховищ, погіршення природної дренованості територій 
внаслідок замулювання малих річок та будівництва штучних споруд, засипання і 
забудовування балок та ярів, втрати води с технічних мереж при водокористуванні 
тощо. Орні землі відносять до категорії підтоплених при глибині залягання 
підґрунтових вод до 1 м в зоні впливу Київського водосховища, до 1,5 м в 
Лісостепу і до 1,5-2,0 м – в Степу. При П.Ґ. активізуються процеси вторинного 
засолення, осолонцювання, оглеєння різко погіршуються життєдіяльність рослин, 
розпадаються і змінюються екосистеми ґрунту. Заходи по запобіганню і боротьби з 
підтопленням комплексні і враховують особливості цього процесу. 
Найрадикальнішим є будівництво штучного дренажу. 

ПІДХІД ЕКОЛОГІЧНИЙ – один із загальнонаукових підходів, різновид системного 
підходу. Його особливістю є дослідження різноманітних складних систем, як 
екологічних, утворених двома підсистемами: ядром і середовищем. Як правило, 
ядром є живі організми, біоценози, а також людина, населення та ін. Такий спосіб 
розчленування системи зумовлює вивчення насамперед зв’язків між елементами 
середовища та ядром. Одним із найважливіших системоутворюючих зв’язків є 
адаптація ядра до середовища. П.Е. – це важлива складова дослідження взаємодії 
природи і суспільства при розробці теорії охорони навколишнього середовища, 
охорони біогеофонду, а також природоохоронних заходів. 

ПІДХІД СИСТЕМНИЙ – напрям наукового пізнання і соціальної практики, в основу якого 
покладено дослідження об’єктів як систем. 



ПІСКУВАННЯ – спосіб покращення водно-фізичних властивостей ґрунту через 
полегшення його гранулометричного складу. П. полягає в збагаченні верхнього 
шару ґрунту піском. П. застосовується в овочівництві, садівництві та квітництві. 

ПІСЛЯДІЯ ДОБРИВ – позитивна або негативна дія добрив на другий та наступні роки 
після внесення. 

ПЛАНТАЖ – глибока оранка з обертанням пласта на глибину 50-70 см і більше. 

ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ – розрахунок потенціально можливого вилучення чи 
іншої експлуатації природних ресурсів або територій без порушення екологічної 
рівноваги та нанесення певних природних ресурсів галузям народного 
господарства. 

ПЛЕМІННЕ ГОСПОДАРСТВО – тваринницьке господарство, що володіє 
високопродуктивним стадом тварин певної породи, приплід від якого вирощується 
на плем'я. Проводить роботу з поліпшення племінних і продуктивних якостей 
худоби, поліпшенню існуючих і виведенню нових порід; постачає племінними 
тваринами тваринницькі ферми. 

ПЛОДОВІ КУЛЬТУРИ – рослини, які вирощуються для одержання їстівних плодів. 
Більше 200 видів з 32 сімейств. Основні плодові культури - яблуня, груша, вишня, 
слива, черешня, мигдаль, абрикос, персик, суниця, малина, смородина, хурма, 
інжир, гранат й ін. 

ПЛОДОЗМІННА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА – інтенсивна система землеробства - 
основна площа сівозміни зайнята зерновими, технічними (цукровий буряк, 
картопля й ін.) і кормовими культурами. Родючість ґрунту відновлюється завдяки 
добривам і ретельному обробітку. 

ПЛОСКОРІЗНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ – розпушування ґрунту (без огортання) 
культиваторами-глибокорозпушувачами (на 20-30 см) і культиваторами-
плоскорізами (на 8-15 см) зі збереженням стерні на поверхні. 

ПЛОЩА ЖИВЛЕННЯ – площа поля, саду й т.п., що приходиться на одну рослину. 
Визначається густотою стояння рослин - числом їх на 1 га. Залежить від 
біологічних особливостей і віку рослин, умов і цілей вирощування й т.п. 

ПЛОЩА ПОСІВНА (ВЕСНЯНА ПРОДУКТИВНА ПЛОЩА) – площа, зайнята посівами 
на кінець весняної сівби. Дорівнює засіяній площі під урожай даного року, без 
площ, на яких посіви загинули в осінньо-зимовий період.  

ПЛОЩІ ПОСТІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ҐРУНТУ – репрезентативні за певними 
критеріями площі, де ґрунти досліджують протягом довгих періодів для одержання 
надійної інформації про наслідки впливу  навколишнього середовища. 

ПОБІЧНИЙ ПРОДУКТ – додаткова продукція, що утворюється при виробництві основної 
продукції й не є метою даного виробництва, але придатна як сировина в іншому 
виробництві або для споживання як  готова продукція. П.П. не є відходом. 

ПОВЕНІ – небезпечне природне явище, водна стихія, раптова, швидкоплинна й 
надзвичайно збиткова, яка в поєднанні з численними антропогенними чинниками 
призводить до затоплення земель і населених пунктів та руйнівної дії вод. 



ПОВТОРНІ ПОСІВИ – 1) вторинний (у той же рік) посів сільськогосподарських рослин на 
поле після збирання основної культури, напр. гречки після озимого ячменя 
(пожнивний посів), кормової капусти після жита на зелений корм (поукісний 
посів); 2) посіви однієї й тої ж культури на поле протягом  двох і більше років 
підряд. 

ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ – стан поживних елементів (речовин) за доступністю їх 
для рослин.  

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ В ҐРУНТІ – речовини або елементи, які потрібні для живлення 
рослин. Найголовніші з них азот, фосфор, калій, сірка, залізо й ін. 

ПОЗИЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА – вияв у діяльності людини або соціальної групи знань законів 
природи, розуміння діалектичного зв’язку людини і суспільства з природою, 
передбачення можливих наслідків антропогенного впливу, бажання отримати певні 
блага, задовольнити потреби шляхом використання природи і її ресурсів. 

ПОКАЗНИК ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ – спеціальне вираження, що відбиває 
інформацію про екологічну ефективність організації. 

ПОКАЗНИК ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – 
кількісна характеристика стану об'єкта навколишнього природного середовища. 

ПОКАЗНИК СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ENVІRONMENTAL 
CONDІTІON ІNDІCATOR) – показник стану навколишнього середовища на 
локальному, регіональному, національному або глобальному масштабах. 

ПОКАЗНИК ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОЛОГІЧНОСТІ – конкретний опис характеристики 
(компоненту) системи екологічного керування, виробничої системи, 
навколишнього середовища в розглянутій предметній області. 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ – фізичні, хімічні, бактеріологічні та гідробіологічні 
характеристики води, за якими судять про її якість шляхом порівняння з нормами 
якості води; вони також використовуються при віднесенні води за її складом і 
властивостями до певного класу при класифікації вод. Комплекс показників 
екологічної класифікації якості поверхневих вод включає загальні і специфічні 
показники. Загальні показники, до яких належать показники сольового складу і 
трофо-сапробність вод (еколого-санітарних), характеризують звичайні властиві 
водним екосистемам інгредієнти, концентрація яких може змінюватися під 
впливом господарської діяльності. Специфічні показники характеризують вміст у 
воді забруднюючих речовин токсичної і радіаційної дії. Конкретні гідрофізичні, 
гідрохімічні, гідробіологічні та специфічні кількісні показники є елементарними 
ознаками якості води. Комплексні кількісні ознаки, що побудовані на інтегруванні 
елементарних ознак якості вод, є узагальнюючими ознаками якості води. На основі 
елементарних і узагальнюючих ознак визначаються класи, категорії та індекси 
якості води, зони сапробності, ступені трофності. Визначені за цими ознаками 
класи і категорії якості вод відображають природний стан, а також ступінь 
антропогенного забруднення поверхневих вод. 

ПОКИДЬКИ – не використовувані промислові, сільськогосподарські, побутові, 
торговельні, продовольчі й інші залишки, для яких у цей час відсутні умови 
утилізації. 



ПОЛЕЗАХИСНЕ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ – вирощування лісосмуг на межі полів сівозміни 
(на великих полях - і всередині них). Звичайно 3-5-рядні, вітропроникні, з дуба, 
ясена, берези, білої акації (головні породи) і липи, клена, груші, яблуні й ін. 
(супутні породи). Сприяють рівномірному розподілу снігу на полях, зменшують 
випаровування вологи з поверхні ґрунту, що підвищує врожайність 
сільськогосподарських рослин. 

ПОЛЯ ЗРОШЕННЯ – спеціально підготовлені земельні ділянки, які використовуються 
одночасно для очищення стічних вод і агрокультурних цілей. Очищення вод 
міської та сільськогосподарської каналізації здійснюється під впливом ґрунтової 
мікрофлори, сонця, повітря, життєдіяльності рослин. Якщо на полях не 
вирощуються сільськогосподарські культури та вони призначені тільки для 
очищення стічних вод, їх називають полями фільтрації. 

ПОЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ – земельні ділянки з піщаними ґрунтами, супісями й суглинками, 
підготовлені для природного біологічного очищення стічних вод фільтрацією через 
ґрунтові шари. 

ПОМИЛКА ЕКОЛОГІЧНА (ЕКОЛОГІЧНИЙ БУМЕРАНГ) – екологічно необґрунтовані 
шляхи або розміри використання природних екосистем і ресурсів, які призводять 
до екологічної або економічної шкоди, втрати користі, яка планується. 

ПОНОВЛЕННЯ – повне або часткове самовідновлення живих та біокосних об’єктів в ході 
природних процесів і/або з допомогою людини. 

ПОРІГ ТОКСИЧНОСТІ СОЛЕЙ – гранична кількість солей у ґрунті, вище якої 
починається пригнічення росту і розвитку рослин. Величина П.Т.С. залежить від 
багатьох факторів, але основними є тип засолення, водний режим, вид культурних 
рослин. Встановлені П.Т.С. за вмістом солей та окремих іонів в ґрунтових 
розчинах, екстрактах паст, водній витяжці (1:5) із ґрунту. В Україні для обліку 
засолених ґрунтів використовують дані аналізу водних витяжок. За даними водних 
витяжок П.Т.С. для слабо- і середньосолестійких культур для окремих іонів 
складають: по Cl- – 0,01 %, HCO3-, зв’язаному з Na+ та Mg2+ - 0,05 %, SO4

2- - 0,08 % 
(Н.И. Базилевич, Е.И. Панкова, 1970). За загальним вмістом солей П.Т.С. складає – 
для ґрунтів хлоридного типу засолення – 0,05 %; для сульфатно-хлоридного – 0,1 
%; хлоридно-сульфатного – 0,2 %, сульфатного – 0,3 %, для ґрунтів лужного ряду 
(содових) – 0,1-0,2 %. За вмістом токсичних солей (без врахування бікарбонатів 
кальцію та магнію і сульфатів кальцію) П.Т.С. нижчі і складають відповідно 0,03; 
0,05; 0,1; 0,15; 0,1-0,15 %. Ґрунти, в яких вміст водорозчинних солей перевищує 
поріг токсичності, відносять до засолених і ці ґрунти потребують 
природоохоронних заходів.  

ПОРУШЕНІ ЗЕМЛІ – 1) землі, які зазнали змін щодо структури рельєфу, стану ґрунтів, 
материнських порід та гідрологічного режиму, внаслідок проведення 
гірничовидобувальних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт; 2) 
землі, що втратили у зв'язку з їхнім порушенням первісну господарську цінність і 
які являються джерелом негативного впливу на навколишнє середовище. 

ПОРУШЕННЯ ҐРУНТУ – 1) часткове або повне зруйнування ґрунту, яке має наслідком 
погіршення його фізичного і біологічного стану та зниження або втрату родючості; 
2) процес, що відбувається при проведенні різних видів робіт і, що приводить до 
порушення ґрунтового покриву, гідрогеологічного режиму місцевості, утворенню 
техногенного рельєфу й інших негативних змін стану земель. 



ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНОЇ РІВНОВАГИ – такий стан навколишнього 
середовища, який може несприятливо вплинути на існування рослинного, 
тваринного світу, людини та порушити біологічний зв’язок між ними в умовах 
комплексного антропогенного забруднення природного середовища. 

ПОСТРАДАЦІЙНІ ЕФЕКТИ – прояви, які регіструються в експерименті внаслідок 
опромінення біологічних об'єктів іонізуючими випромінюваннями. Напр., у клітин 
- затримка розподілу, інактивація або загибель, мутації генів або хромосом; у 
насіння рослин - зміна швидкості росту, строків вегетації, урожайності; у тварин - 
порушення кровотворення, зниження плідності, зменшення тривалості життя, 
виникнення злоякісних пухлин, загибель. 

ПОСУХА – 1) комплекс метеорологічних факторів у вигляді тривалої відсутності опадів у 
сполученні з високою температурою й зниженням вологості повітря, що приводить 
до порушення водного балансу рослин і зухвале їхнє гноблення або загибель; 2) 
комплекс метеорологічних факторів, що приводить до порушення водного балансу 
рослин. 

ПОТЕНЦІЙНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ – здатність ґрунту продукувати врожаї за 
оптимальних умов (наприклад, застосовування добрив, пестицидів, зрошення, 
культивація ґрунту). 

ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА; НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА – речовина, що 
внаслідок своїх фізичних, хімічних, біологічних або токсикологічних властивостей 
визначає собою небезпеку для життя й здоров'я людей, для сільськогосподарських 
тварин і рослин. 

ПОТЕНЦІЙНО РОДЮЧІ ПОРОДИ – гірські породи, що володіють обмежено 
сприятливими для росту рослин фізичними й(або) хімічними властивостями. 

ПОТЕНЦІЙНО-РОДЮЧИЙ ШАР ҐРУНТІВ – нижня частина ґрунтового профілю, що 
володіє сприятливими для росту рослин фізичними, хімічними й обмежено 
агрохімічними властивостями. 

ПРИБАВКА ВРОЖАЮ – величина, на яку підвищився врожай сільськогосподарських 
культур під впливом спеціальних заходів. 

ПРИЙНЯТТЯ РИЗИКУ – рішення прийняти ризик. 

ПРИПИСАНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРІШНОСТІ ВИМІРІВ – характеристика 
погрішності будь-якого результату сукупності вимірів, отриманого при дотриманні 
вимог і правил даної методики. 

ПРИРОДНА РІВНОВАГА – стан екосистеми, в якій  внутрішня структура, взаємозвязки 
та режими функціонування стабілізувались і набули відносно постійного 
характеру. П.Р. притаманні зворотність процесів і їх циклічність.  Специфіка 
динамічності П.Р. дали підставу називати її квазірівновагою (квазі від лат. ”quasi” – 
несправжня, хибна). Термодинамічно П.Р. характеризує найбільш екологічно 
стійкий, усталений у відповідності умовам функціонування екосистеми, стан. П.Р. 
забезпечується постійним виникненням та характером перебігу надто складних 
внутрішньо екосистемних  процесів саморегуляції. Зміна зовнішніх впливів на 
екосистему та її окремі складові (літосферу, педосферу, гідросферу, атмосферу, 
рослинний і тваринний світ тощо)  спричиняють виникнення  
внутрішньоекосистемних потенціалів, що протидіють і ослабляють ці впливи.  



Потенціали опору зовнішнім впливам виникають завдяки функціонуванню 
механізмів саморегуляції в структурі екосистем (див. буферність ґрунтів, 
біотичний потенціал, гомеостаз, популяція тварин, сукцесії фітоценозів і інші 
механізми саморегуляції). Механізми саморегуляції в екосистемах функціонують 
за біологічними та термодинамічними законами. В узагальненому виді функцію 
цих механізмів можна сформулювати так: порушення П.Р. одночасно призводить 
до мобілізації та створення тих внутрішньоекосистемних  енергетичних 
потенціалів, які направлені на збереження усталеної структури екосистем та 
режимів їх функціонування. Провідну роль в П.Р. відіграє кругообіг речовин та 
енергії, перш за все, біологічний кругообіг Н2О, С, N і інших біогенних елементів. 
Тісний взаємозвязок між всіма компонентами екосистеми, а в цілому і біосфери, 
здійснюється саме завдяки кругообігу речовин і енергії. Цей кругообіг не тільки 
забезпечує П.Р., але й нормальні умови життєдіяльності всіх організмів, 
включаючи  людину. Сучасна господарська діяльність людини та її вплив на П.Р. 
настільки потужні, що може призвести до погіршення чи навіть руйнації 
природних механізмів саморегуляції, без врахування потенціалів яких подальше 
еколого-нормоване використання природних ресурсів унеможливлюється. 

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (далі також - природа) - сукупність компонентів природного 
середовища, природних і природно-антропогенних об'єктів 

ПРИРОДНИЙ ФОН ХІМІЧНОЇ РЕЧОВИНИ (ЕЛЕМЕНТА) В ҐРУНТІ – вміст хімічної 
речовини (елемента) в ґрунті, що відповідає його природному хімічному складові. 

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ – компоненти природного середовища, природні об'єкти й 
природно-антропогенні об'єкти, які використовуються або можуть бути 
використані при здійсненні господарської й іншої діяльності як  джерела енергії, 
продуктів виробництва й предметів споживання й мають споживчу цінність. 
Головні види природних ресурсів можна класифікувати: на основі їхнього генезису 
- мінеральні ресурси, біологічні ресурси (рослинний і тваринний світ), земельні, 
кліматичні, водні ресурси; за способом використання - у матеріальному 
виробництві (у промисловості, сільському господарстві й ін. галузях), у 
невиробничій сфері; за вичерпністю - вичерпні, у т.ч.  відновні (біологічні, 
земельні, водні й ін.) і невідновні (мінеральні), практично невичерпні (сонячна 
енергія, внутрішньоземне тепло, енергія текучої води). Величезні обсяги 
природних ресурсів, що утягуються в сучасну людську діяльність, загострили 
проблеми їхнього раціонального використання й охорони й придбали глобальний 
характер. 

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИЙ ОБ'ЄКТ – природний об'єкт, змінений у результаті 
господарської й іншої діяльності, і (або) об'єкт, створений людиною, що володіє 
властивостями природного об'єкта й має рекреаційне й захисне значення. 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – використання природних ресурсів у процесі людської 
діяльності. 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНЕ – система діяльності, що виходить з 
необхідності максимального збереження встановлених глобальних, регіональних, 
локальних системних закономірностей, екологічної рівноваги, яка покликана 
забезпечити найбільш ефективний режим відновлення й економної експлуатації 
природних ресурсів без шкоди для середовища та існування людини й інших 
організмів. 

ПРИСАДИБНІ ЗЕМЛІ – частина земель підприємств, організацій і установ, яка надана у 



встановленому порядку у вторинне користування родинам колгоспників, 
робітників, службовців, інвалідам, пенсіонерам для ведення особистого підсобного 
господарства. Ці землі характеризуються відсутністю сівозмін, вирощуванням 
постійного набору культур на тих самих місцях упродовж багатьох років. 

ПРІОРИТЕТНИЙ КОМПОНЕНТ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ – речовина або біологічний 
агент, що підлягає контролю в першу чергу. 

ПРОГНОЗ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ – очікувана чисельність, видовий склад бур'янів на с.-г. 
угіддях. Основується на даних результатів обстеження забур'яненості посівів на 
певному полі за попередній рік та аналізі засміченості верхнього шару ґрунту 
життєздатним насінням бур'янів. 

ПРОГНОЗ ЗМІНИ СЕРЕДОВИЩА – передбачення сталих змін у природному середовищі 
внаслідок складних ланцюгових реакцій, пов’язаних як із прямим впливом людини 
на середовище, так і з віддаленими опосередкованими наслідками таких впливів. 
Являє собою інтеграцію окремих прогнозів впливів на середовище та окремих 
реакцій середовища на них. 

ПРОГНОЗУВАННЯ – наукове завбачення або дослідження перспектив розвитку, зокрема 
природних явищ. 

ПРОДОВОЛЬЧА Й СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ООН (ФАО) – 
міжурядова міжнародна організація, спеціалізована установа ООН. Заснована в 
1945. Мета ФАО: збирання й вивчення інформації з питань харчування, 
продовольства, сільського господарства, сприяння поліпшенню виробництва й 
збуту продовольства й ін. Місцеперебування центрального правління - Рим. До 
складу ФАО входить близько 180 країн (2001). 

ПРОДУКТИВНІСТЬ – здатність живої речовини створювати, трансформувати й 
нагромаджувати органічну речовину (біомасу). 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ – здатність ґрунту продукувати врожаї за наявних умов. 

ПРОМИВКА ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ – гідромеліоративний захід, який забезпечує 
розсолення ґрунту. Суть П.З.Ґ. полягає в напірній (з шаром води на поверхні 
ґрунту) або безнапірній вертикальній фільтрації з розчиненням і виносом солей в 
нижні шари, дренажні або підґрунтові води. П.З.Ґ. поділяють на капітальні та 
експлуатаційні. Капітальні П.З.Ґ. проводять одноразово при освоєнні під зрошення 
солончаків та дуже засолених ґрунтів переважно напуском води в спеціальні чеки.  
Експлуатаційні П.З.Ґ. проводять періодично з метою розсолення слабо- та 
середньозасолених ґрунтів. ННЦ ІГА (Новікова А.В., Ладних В.Я., Гаврилович 
Н.Ю.) рекомендується П.З.Ґ. проводити дощуванням в комплексі з використанням 
штучного дренажу, внесенням кальцієвмісних меліорантів та проведенням 
глибокої меліоративної плантажної оранки. Такий засіб забезпечує економію 
водних ресурсів та захист зрошуваних ґрунтів від їх деградації. 

ПРОРАХУНОК ЕКОЛОГІЧНИЙ – непередбачений шкідливий наслідок антропогенної 
зміни навколишнього середовища, який зводить нанівець заплановану вигоду або 
породжує багато нових проблем. 

ПРОРІДЖУВАННЯ – видалення з рядків або гнізд (частіше сходів цукрового буряка, 
моркви, соняшника й ін.) зайвих рослин для поліпшення умов зростання що 



залишилися. Проводиться сільськогосподарськими знаряддями (букетування) або 
вручну (проривання). 

ПРОСАПНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА – інтенсивна система землеробства - площа 
сівозміни зайнята просапними культурами. Родючість ґрунту відновлюється 
завдяки добривам, сидерації, меліорації. 

ПРОСАПНІ КУЛЬТУРИ – сільськогосподарські рослини, яким для нормального росту й 
розвитку необхідні більші площі живлення (міжряддя 45-90 см) і міжрядна обробка 
ґрунту. П.К. - кукурудза, цукровий буряк, бавовник, картопля й ін.  

ПРОТИЕРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ҐРУНТІВ – здатність грунту протистояти руйнівній дії 
води та вітру. 

ПРОТИЕРОЗІЙНІ ЗАХОДИ – сукупність науково обґрунтованих прийомів захисту 
ґрунтів від водної, вітрової й механічної ерозії. 

ПРОТИСОЛОНЦЮВАЛЬНА БУФЕРНІСТЬ ҐРУНТУ – здатність ґрунту протистояти 
осолонцюванню (збільшенню вмісту ввібраних натрію та калію). 

ПРОТРУЮВАЧІ – хімічні препарати із групи фунгіцидів для знезаражування 
(протравляння) насіння й іншого посадкового матеріалу (розсади, сіянців, бульб і 
т.п. ) з метою захисту рослин від хвороб у початковому періоді росту й розвитку. 

ПРУЖНІСТЬ (RESІLІENCE) ҐРУНТУ – міра швидкості повернення ґрунту у вихідний 
стан після порушення. 

ПРЯДИЛЬНІ КУЛЬТУРИ – рослини, які вирощуються для одержання волокна - сировини 
для текстильної промисловості. У світовому землеробстві найбільші площі 
займають бавовник і луб'яні культури. 

ПТАШИНИЙ ПОСЛІД – екскременти птиці із залишками корму. П.П. використовується 
як швидкодіюче органічне добриво, з високим вмістом поживних речовин. 60 % 
азоту міститься у вигляді сечової кислоти, яка швидко мінералізується до 
сечовини, вуглекислого газу та аміаку. Під час зберігання П.П. швидко 
розігрівається, втрачає до 50 % азоту. В залежності від утримання птиці може бути: 
підстилковий  (при утриманні на глибокій підстилці); безпідстилковий (за 
кліткового утримання). 

ПУСТЕЛЯ АНТРОПОГЕННА – пустеля, що виникла внаслідок прямого або 
опосередкованого негативного впливу людини на природу. 
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РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ – контроль за дотриманням норм радіаційної безпеки й 

основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами й іншими 
джерелами іонізуючого випромінювання, а також одержання інформації про рівні 
опромінення людей і про радіаційну обстановку на об'єкті й у навколишнім 
середовищі. Виділяють дозиметричний і радіометричний контроль. 

РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНА ДІЛЯНКА ТЕРИТОРІЇ – ділянка території, що представляє 
небезпеку для здоров'я населення й для навколишнього природного середовища, 
що підлягає реабілітації після радіоактивного забруднення в результаті техногенної 
діяльності або розміщення на даній ділянці території знятих з експлуатації 
особливо радіаційно небезпечних об'єктів. 

РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИЙ ОБ'ЄКТ – об'єкт, на якому зберігають, переробляють, 
використовують або транспортують радіоактивні речовини, при аварії на якому або 
його руйнуванні може відбутися опромінення іонізуючим випромінюванням або 
радіоактивне забруднення людей, сільськогосподарських тварин і рослин, об'єктів 
народного господарства, а також навколишнього природного середовища. 

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ – забруднення поверхні Землі, атмосфери, води або 
продовольства, харчової сировини, кормів і різних предметів радіоактивними 
речовинами в кількостях, що перевищують рівень, установлений нормами 
радіаційної безпеки й правилами роботи з радіоактивними речовинами. 

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ БІОСФЕРИ – потрапляння радіонуклідів у живі 
організми й середовище їхнього перебування (атмосферу, гідросферу, ґрунт), що 
відбувається в результаті ядерних вибухів, видалення в навколишнє середовище 
радіоактивних відходів, розробки радіоактивних руд, при аваріях на атомних 
підприємствах і т.д. 

РАДІОАКТИВНІСТЬ ҐРУНТІВ – здатність ґрунтів до випромінювання альфа-, бета-, 
гамма-променів, обумовлена наявністю в ґрунті та материнських породах 
природних і штучних радіонуклідів. 

РАДІОБІОЛОГІЯ – наука про дію всіх видів іонізуючих випромінювань на організми і 
їхні угруповання. Р. займається вишукуванням різних засобів захисту організму від 
випромінювань і шляхів його пострадіаційного відновлення від ушкоджень, 
прогнозуванням небезпеки для людства рівня, що підвищується, радіації 
навколишнього середовища, вишукуванням нових шляхів використання іонізуючих 
випромінювань у медицині, сільському господарстві, харчовій і мікробіологічній 
промисловості. Сформувалася в 1-й половині 20 ст. 

РАДІОЕКОЛОГІЯ – розділ екології, що вивчає нагромадження радіоактивних речовин 
організмами і їхню міграцію в біосфері. 

РАДІОЕКОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА – наука, що вивчає закономірності 
міграції радіонуклідів по біологічних ланцюгах в агропромисловій сфері і дії 
іонізуючих випромінювань як одного з провідних екологічних факторів у сучасній 
біосфері на сільськогосподарські рослини і тварин, а також агроценози. 

РАДІОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ – (від радіо... і лат. resіsto - протистою) стійкість біологічних 
об'єктів до дії іонізуючих випромінювань.  



РАЙОНУВАННЯ АГРОҐРУНТОВЕ – система поділу земної поверхні за ознаками 
подібності та різниці в ґрунтовому покриві з урахуванням всього комплексу 
природних факторів, що впливають на урожай: клімат, рельєф, рослинність і 
тваринний світ, ґрунтотворні й підстилаючі породи, природні води. 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ – 1) забезпечення всіма землекористувачами 
в процесі виробництва максимального ефекту в здійсненні цілей 
землекористування з урахуванням охорони земель і оптимальної взаємодії із 
природними факторами; 2) науково, економічно, екологічно й соціально 
обґрунтоване ведення сільськогосподарського виробництва, що забезпечує 
збереження й підвищення ґрунтової родючості й екологічну безпеку 
навколишнього природного середовища. 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ – досягнення максимальної ефективності 
використання ресурсів у господарстві при існуючому рівні розвитку техніки й 
технології з одночасним зниженням негативного впливу на навколишнє 
середовище 

РЕАКЛІМАЦІЯ – розведення на певній території вимерлих або знищених видів рослин чи 
тварин, які заселяли її раніше. Є частиною комплексу біотехнічних заходів, 
спрямованих на забезпечення природних ресурсів, сприяє збагаченню біоценозів.  

РЕАЛІЗМ ЕКОЛОГІЧНИЙ – наукове розуміння характеру й сили екологічних впливів на 
господарську діяльність і життя людини. 

РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛАРК ЕЛЕМЕНТА – середній природний фоновий вміст хімічного 
елемента в ґрунтах певного регіону. 

РЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТУ – процес повернення до попередньої стадії ґрунтоутворення; 
процес відновлення родючості ґрунту під дією сприятливих природних (клімат, 
вологість, термічний режим, гуміфікація продуктів розкладання органічних решток 
тощо) і антропогенних факторів. 

РЕГРАДАЦІЯ СОЛОНЦІВ – відновлення негативних властивостей солонців унаслідок 
неправильного застосування меліоративних заходів або під впливом природного 
погіршення водно-сольового режиму. 

РЕГРЕС – 1) зворотний рух, перехід від вищих форм до нижчих; 2) у живій природі – 
спрощення організмів у процесі розвитку; одна з форм адаптивної еволюції. 

РЕГУЛЮВАННЯ СНІГОТАНЕННЯ – заходи запобігання одночасному таненню снігу та 
інтенсивному стоку талої води на схилових землях. Регулюють танення снігу 
шляхом його валкування, смугового ущільнення котками або мульчування 
попелом, перегноєм, торфом. 

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН – синтетичні або природні сполуки, здатні пригнічувати 
або підвищувати ріст і морфогенез рослин. 

РЕЖИМ ЗРОШЕННЯ – сукупність норм і строків поливів. 

РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ – зони відпочинку: бульвари, парки, сади, водоймища, лісопарки. 

РЕКРЕАЦІЯ – вплив людини на довкілля під час відпочинку. Інтенсивність впливу 
оцінюється як рекреаційне навантаження. 



РЕКУЛЬТИВАЦІЙНИЙ ШАР – 1) спеціально створюваний на технічному етапі 
рекультивації верхній шар ґрунту зі сприятливими для біологічної рекультивації 
умовами; 2) штучно створюваний при рекультивації земель шар зі сприятливими 
для зростання рослин властивостями. 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ (від лат. – поновлення, повторне відновлення) – комплекс робіт і 
заходів по відновленню ландшафтів і земель, порушених господарською 
діяльністю людини або природними процесами, а також створення на цих місцях 
нових ландшафтів. Такі роботи проводяться на місцях розробки корисних копалин, 
нафтопроводів, будівництва. Перший (технічний) етап Р. включає відновлення 
рельєфу (засипання ярів, кар’єрів, ліквідація або планування відвалів гірських 
порід й інше), а другий (біологічний) етап – повернення попередньо знятого 
ґрунтового шару, лісовідновлення (вирощування лісів на вирубках, пожарищах, 
відвалах), відновлення родючості, включаючи комплекс агротехнічних заходів. 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ БІОЛОГІЧНА – етап рекультивації земель, що здійснюється після 
технічної рекультивації та складається із комплексу агротехнічних і 
фітомеліоративних заходів, спрямованих на відродження біоти (зокрема, посівів) і 
продуктивності земель. 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ – комплекс заходів, спрямованих на відновлення 
продуктивності і цінності порушених земель, а також поліпшення умов довкілля. 
На діючих підприємствах, які пов'язані з порушенням земель, рекультиваційні 
роботи мають бути невід'ємною частиною технологічного процесу. 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ – комплекс робіт, спрямованих на відновлення 
господарської, медико-біологічної і естетичної цінності порушених ландшафтів. 
Розрізняють технічний і біологічний етапи рекультивації. 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ – здійснення заходів, що 
забезпечують подальше використання земель за іншим призначенням або для 
запобігання їх використанням за раніше встановленим цільовим призначенням 
(наприклад, площі сільгоспугідь із щільністю забруднення понад 80 Кі/км2 можуть 
рекультивуватися шляхом заліснення). Одна з необхідних стадій процесів 
реабілітації радіоактивно забруднених територій зони відчуження й зони 
безумовного (обов'язкового) відселення, що були виведені з господарського 
використання після аварії і які плануються до повернення в господарське 
використання. 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА – відновлення на порушених землях 
потенціалу природної родючості ґрунтів для ефективного та екологічно безпечного 
використання їх для вирощування сільгоспкультур чи тваринництва. 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ТЕХНІЧНА – етап рекультивації земель, що передбачає підготовчі 
роботи (планування, переформування, знімання і нанесення ґрунтів тощо) для 
наступних спрямувань. 

РЕКУЛЬТИВОВАНІ ЗЕМЛІ – порушені землі, на яких відновлена продуктивність, 
народногосподарська цінність і поліпшені умови навколишнього середовища. 

РЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ – ліквідація негативних наслідків діяльності людини інженерними 
засобами. Зокрема відновлення колишніх русел річок, ліквідація протиповеневих 
валів біля русел річок та ліквідація зрошуваних, осушених систем. Р. є одним із видів 
екологічної конверсії. 

РЕНТА ЕКОЛОГІЧНА – додатковий дохід суб’єктів господарської діяльності 
(природокористувачів), який одержують внаслідок присвоєння певного еколого-



економічного ефекту в грошовій чи натуральній формі від експлуатації 
(споживання) різноякісних екологічних властивостей, умов, ресурсів природного 
середовища як середовища здійснення виробничого процесу (або середовища 
відтворення робочої сили). 

РЕПЕЛЕНТИ – (від лат. repellens - відразливий, що відвертає) хімічні препарати із групи 
пестицидів, які відлякують комах, кліщів, гризунів, птахів. Найбільше часто 
застосовують репеленти проти кровососних комах, мух і кліщів. 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ВИБІРКА (ПРОБА) – вибірка (проба), що з достатньою точністю 
характеризує властивості контрольованого об'єкту. 

РЕПРОДУКЦІЯ – відтворення особин організмами в процесі їх розмноження. 

РЕСУРСИ БІОТИЧНІ – біологічний компонент біосфери, створений внаслідок 
життєдіяльності продуцентів, консументів та редуцентів. 

РЕСУРСИ ВИЧЕРПНІ – частина ресурсів природних, які не відтворюються у процесі 
кругообігу речовин біосфери чи відтворюються в сотні й тисячі разів повільніше, 
ніж їх використовують. До них належать більшість видів корисних копалин, нафта, 
газ, а також багато видів рослин і тварин. 

РЕСУРСИ ВТОРИННІ – види і групи промислових, сільськогосподарських, комунально-
побутових та інших відходів, які за свої речовинним складом і фізико-хімічними 
властивостями можна використовувати (за сучасних умов або на перспективу) як 
вторинну сировину або джерело енергії. 

РЕСУРСИ ЗЕМЕЛЬНО-ҐРУНТОВІ – ресурси всіх сільськогосподарських угідь або всього 
ґрунтового покриву незалежно від форми їх використання. 

РЕСУРСИ НЕВИЧЕРПНІ – частина ресурсів природних, нестача яких відчувається на 
сучасному розвитку суспільства і не очікується в майбутньому. До них належать 
сонячна енергія, енергія вітру, текучої води, припливів. 

РЕСУРСИ НЕВІДНОВЛЮВАЛЬНІ – частина ресурсів вичерпних, які не 
самовідновлюються у процесі кругообігу речовин у біосфері Землі за сучасних 
умов. До них належать більшість видів корисних копалин. 

РЕСУРСИ ПАСОВИЩНІ – частина рослинного покриву, що використовується як 
пасовище для свійських і диких тварин. 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ – організаційна, економічна, технічна, наукова, практична й 
інформаційна діяльність, методи, процеси, комплекс організаційно-технічних мір і 
заходів, що супроводжують всі стадії життєвого циклу об'єктів і спрямованих на 
раціональне використання й ощадливу витрату ресурсів. Розрізняють 
енергозбереження й матеріалозбереження. Виробництво продукції повинно 
виконуватися з раціональним використанням і ощадливою витратою всіх видів 
ресурсів (речовини, енергії), при безпечному впливі на людину й навколишнє 
середовище. Питання стійкого розвитку регіонів і країни в цілому вирішуються 
скороченням споживання речовини й енергії, впровадженням високих технологій, 
екологічним керуванням, соціальним регулюванням. Р. знижує обсяги відходів, 
скидів і викидів, що у свою чергу зменшує їхній негативний вплив на людину й 
навколишнє середовище. 

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ – технологія  при якій споживання всіх типів 
ресурсів зведено до раціонального (мінімальному) рівня. 



РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ – природне або цілеспрямоване використання, витрата 
ресурсів різних видів на стадіях життєвого циклу об'єкта (виробу, продукції), 
розвитку суспільства. Р. розділяють на корисні (необхідні) витрати й витрати 
(втрати) різного роду. 

РЕТАРДАНТИ – група різних за хімічним складом синтетичних сполук, які можуть 
уповільнювати ріст рослин та зменшувати їх розміри. 

РЕТРОГРАДАЦІЯ ДОБРИВ – перехід легкозасвоюваних рослинами форм поживних 
речовин добрив в ґрунті в незасвоювані або важкозасвоювані форми. 

РЕУТИЛІЗАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ – ланцюг технологічних процесів, коли відходи 
одного виробництва стають сировиною для іншого. Такі технології й виробництва 
(каскадні виробництва) відповідно до  концепції "індустріального метаболізму" 
забезпечують круговорот сировини, знижують негативний вплив відходів на 
людину й навколишнє середовище, значно скорочують у регіонах обсяги 
поховання відходів. 

РЕЧОВИНА ДІЮЧА (або активний інгредієнт) – хімічна речовина, що входить до складу 
препарату і проявляє фізіологічну дію на організми. 

РЕЧОВИНА ДІЮЧА ПЕСТИЦИДУ – речовина з пестицидними властивостями, 
використання якої в різних препаративних формах дає змогу знищувати певний 
вид шкідливих організмів або вплинути на ріст рослини. Зазвичай всі розрахунки 
за нормами витрати даються не на технічний продукт, а на 100%-ву хімічну 
сполуку, що безпосередньо має пестицидну дію.  

РЕЧОВИНИ БІОГЕННІ – мінеральні або органічні сполуки, необхідні для 
життєдіяльності живих організмів та побудови їхніх тіл. 

РЕЧОВИНИ МЕЛІОРУЮЧІ – речовини, що застосовуються для меліорації лужних або 
кислих ґрунтів і впливають на реакцію, склад і співвідношення компонентів у 
ґрунтових розчинах та поглинальному комплексі. До Р.М. відносяться гіпс, вапно, 
хлористий кальцій, сірчанокисле залізо, сірка, сірчана кислота та ін. 

РЕЧОВИНИ ПОЖИВНІ РУХОМІ – легкорозчинні в різних витяжках форми сполук 
поживних речовин у ґрунті, які вважаються легкодоступними для рослин. 

РИЗИК ЕКОЛОГІЧНИЙ – 1) можливість несприятливих для екологічних ресурсів 
наслідків будь-яких антропогенних змін існуючих природних об’єктів і факторів; 
2) можливість (імовірність) завдання збитків для життя й здоров'ю людини й/або 
навколишньому середовищу. Термін "Р.Е." звичайно використовують тільки тоді, 
коли існує можливість негативних наслідків. У деяких ситуаціях Р.Е. обумовлений 
можливістю відхилення від очікуваного результату або події.  

РІВЕНЬ ЕРОЗІЇ ДОПУСТИМИЙ – максимальна кількість змитого ґрунту з одиниці площі, 
яка не перевищує темп ґрунтоутворювального процесу. 

РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ – кількість забруднювальних речовин у середовищі; ступінь 
забруднення будь-якого середовища. 

РІВЕНЬ ПРИРОДООХОРОННОЇ ОСВІТИ – глибина природоохоронних знань і звичок, 
одержаних упродовж спеціального навчання; визначається за адекватністю 
прийнятих рішень щодо ситуацій, які виникають, і відповідністю цих рішень 
сучасному рівню науки. 



РІВЕНЬ РАДІОАКТИВНОСТІ – сумарна інтенсивність саморозпаду радіоактивних 
елементів у навколишньому середовищі. Залежить від природного фону 
радіоактивності й кількості антропогенних радіоактивних забруднювачів 
середовища. 

РІВНОВАГА ПРИРОДНА – стан екосистеми, в якій  внутрішня структура, взаємозв’язки 
та режими функціонування стабілізувались і набули відносно постійного 
характеру. Р.П. притаманні зворотність процесів і їх циклічність.  Специфіка 
динамічності Р.П. дали підставу називати її квазірівновагою (квазі від лат. ”quasi” – 
несправжня, хибна). Термодинамічно Р.П. характеризує найбільш екологічно 
стійкий, усталений у відповідності умовам функціонування екосистеми, стан. Р.П. 
забезпечується постійним виникненням та характером перебігу надто складних 
внутрішньо екосистемних  процесів саморегуляції. Зміна зовнішніх впливів на 
екосистему та її окремі складові (літосферу, педосферу, гідросферу, атмосферу, 
рослинний і тваринний світ тощо) спричиняють виникнення  
внутрішньоекосистемних потенціалів, що протидіють і ослабляють ці впливи.  
Потенціали опору зовнішнім впливам виникають завдяки функціонуванню 
механізмів саморегуляції в структурі екосистем. Механізми саморегуляції в 
екосистемах функціонують за біологічними та термодинамічними законами. В 
узагальненому виді функцію цих механізмів можна сформулювати так: порушення 
Р.П. одночасно призводить до мобілізації та створення тих 
внутрішньоекосистемних  енергетичних потенціалів, які направлені на збереження 
усталеної структури екосистем та режимів їх функціонування. Провідну роль в Р.П. 
відіграє кругообіг речовин та енергії, перш за все, біологічний кругообіг Н2О, С, N 
і інших біогенних елементів. Тісний взаємозв’язок між всіма компонентами 
екосистеми, а в цілому й біосфери, здійснюється саме завдяки кругообігу речовин і 
енергії. Цей кругообіг не тільки забезпечує Р.П., але й нормальні умови 
життєдіяльності всіх організмів, включаючи людину. Сучасна господарська 
діяльність людини та її вплив на Р.П. настільки потужні, що може призвести до 
погіршення чи навіть руйнації природних механізмів саморегуляції, без врахування 
потенціалів яких подальше еколого-нормоване використання природних ресурсів 
унеможливлюється. 

РІЛЛЯ – сільськогосподарське  угіддя, яке систематично оброблюється й 
використовується під посіви сільськогосподарських культур, включаючи посіви 
багаторічних трав, а також чисті пари. До Р. не відносяться ділянки косовищ і 
пасовищ, зайняті посівами сільськогосподарських культур не більше 2 - 3 років, 
розорані з метою корінного поліпшення, а також міжряддя садів, які 
використовуються під посіви. 

РОБОТИ КУЛЬТУРТЕХНІЧНІ – комплекс агрозаходів, спрямованих на поліпшення 
староорних і освоєння нових земель. Включає очищення угідь від чагарників, 
дерев, каміння і купин, зарівнення ям, западин, осушення боліт, перезволожених 
земель тощо. 

РОДЕНТИЦИДИ – одна із груп зооцидів. Р. - препарат для боротьби зі шкідливими 
гризунами. 

РОДОВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН – запис про походження тварин із 
вказівкою батьків і більше далеких предків. Використовується в племінній роботі 
при оцінці тварин за походженням при записі в Книгу племінних тварин. 



РОДЮЧИЙ ШАР ҐРУНТУ – верхня гумусна частина ґрунтового профілю, що володіє 
сприятливими для росту рослин хімічними, фізичними й біологічними 
властивостями. 

РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ – здатність ґрунту задовольняти потреби рослин в поживних 
речовинах, повітрі, біотичному і фізико-хімічному середовищі, включаючи 
тепловий режим, і на цій основі забезпечувати врожай сільськогосподарських 
культур, а також біологічну продуктивність диких форм рослинності. Розрізняють 
Р.Ґ.: потенційну або природну (створена в процесі ґрунтоутворення і залежить від 
поживних речовин і природних процесів) та ефективну (створена завдяки 
агрозаходам при її використанні як засобу виробництва). Р.Ґ. практично оцінюється 
урожайністю сільськогосподарських культур. 

РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ ЕКОНОМІЧНА – порівняльна вартість оцінки врожаю, 
вирощеного на одиниці площі ґрунту. 

РОДЮЧІСТЬ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – здатність 
ґрунту задовольняти потребу сільськогосподарських культурних рослин у 
поживних речовинах, повітрі, воді, теплі, біологічному й фізико-хімічному 
середовищі й забезпечувати врожай сільськогосподарських культурних рослин. 

РОЗВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН – наука про розмноження 
сільськогосподарських тварин і поліпшенні їхніх спадкоємних якостей, 
удосконалюванні існуючих і виведенні нових порід; розділ зоотехніки; виробнича 
діяльність по здійсненню цих завдань. Розробляє теорію й практичні прийоми 
племінної роботи стосовно до всіх видів сільськогосподарських тварин. 
Найважливіші методи розведення сільськогосподарських тварин - чистопорідне 
розведення, схрещування й гібридизація при ретельному відборі й підборі тварин. 
Тісно пов'язане з генетикою. 

РОЗСОЛОНЦЮВАННЯ – процес зміни складу поглинених катіонів і властивостей 
солонцевих ґрунтів, який відбувається природним шляхом або спричинений 
меліоративними заходами. При цьому відбувається зменшення вмісту обмінного 
натрію та покращання водно-фізичиих та інших властивостей солонцевих 
горизонтів. Основними меліоративними заходами Р. є внесення гіпсу та видалення 
легкорозчинних солей промиванням ґрунту. 

РОЗЧИН ПЕСТИЦИДУ – розчинена у воді або в органічному розчиннику хімічна сполука 
діючої речовини пестициду, що використовується для захисту рослин. 

РОСЛИНИ ІНДИКАТОРНІ (рослини-індикатори) – рослини, що пристосовані до певних 
умов місцезростання і використовуються як ідентифікатори цих умов. Об'єктами 
індикації можуть бути ґрунти, які визначаються за складом рослинності, деякі 
гірські породи, важкі метали та деякі хімічні елементи (наприклад, деякі фіалки є 
індикаторами підвищеного вмісту цинку наявність біловуса, дикої редьки свідчать 
про кислу реакцію ґрунтового розчину). 

РОСЛИНИ КУЛЬТУРНІ – рослини, які спеціально вирощуються людиною як 
сільськогосподарські, декоративні культури. Вони настільки змінені селекцією, що 
не здатні жити у природних угрупованнях і ростуть лише в умовах, створених 
людиною. 

РОСЛИНИ МЕЛІОРАТИВНІ – рослини, що поліпшують умови середовища, сприяють 
відновленню й поліпшенню родючості ґрунтів, ефективно впливаючи на процеси 
ґрунтоутворення тощо (наприклад, бобові багаторічні трави). 



РОСЛИНИ ОКУЛЬТУРЕНІ – культивовані рослини, що взяті з природних угруповань, але 
не змінені в процесі вирощування людиною і не втратили здатності до життя в 
природних умовах. 

РОСЛИНИ СОЛОНЦЕВІ – рослини, що ростуть на солонцях і солонцюватих ґрунтах. 
Затримують значне висушування і ущільнення кореневмісного шару і підвищення 
вмісту водорозчинних солей у ґрунті. 

РОСЛИНИ    ТРАНСГЕННІ – штучно виведені сорти с.-г. культур, які мають підвищену 
стійкість до гербіцидів, шкідників, вірусів тощо. Напр., Р. т. картоплі, сої, 
бавовнику, кукурудзи, цукрового буряку та ін. 

РОСЛИННИЦТВО – 1) галузь сільського господарства; вирощування культурних рослин 
(сільськогосподарських культур) для забезпечення населення продуктами 
харчування, тваринництва - кормами, багатьох галузей промисловості - сировиною. 
Включає: рільництво (основна галузь), овочівництво, плодівництво, 
виноградарство, луківництво, лісівництво, квітництво; 2) Розділ агрономії: вивчає 
культурні рослини й методи їхнього вирощування, що забезпечують високі сталі 
врожаї. 

РОСЛИННИЦТВО АДАПТИВНЕ – новий перспективний етап розвитку рослинництва, 
що базується на використанні адаптивного потенціалу всіх біологічних 
компонентів агроекосистем для забезпечення високого рівня утилізації сонячної та 
інших відновлюваних та невичерпних ресурсів  природного середовища в інтересах 
людини. 

РОСЛИННІСТЬ АЗОНАЛЬНА – рослинні угруповання, що трапляються окремими 
масивами в різних природно-географічних зонах. Виділяють заплавні луки, 
петрофітну рослинність кам'яних відкладень, псамофітну рослинність піщаних ма-
сивів тощо. На Р.А. певний вплив мають зональні фактори, що зумовлюють 
проникнення фітокомпонентів до складу азональних фітоценозів. При 
лісомеліоративному освоєнні важливо враховувати азональну рослинність з метою 
уникнення антагоністичних взаємовідносин при формуванні оптимальних 
лісомеліоративних систем. 

РОСЛИННІСТЬ АНТРОПОГЕННА – рослинність, створена людиною; фітоценози, що 
виникли під впливом господарської діяльності людини. 

РОСЛИННІСТЬ АРІДНА – рослинність, розповсюджена в умовах, де рослини зазнають 
нестачі вологи впродовж більшої частини вегетаційного періоду. 

РОСЛИННІСТЬ ЗОНАЛЬНА – рослинність, найбільш типова для відповідної території, 
яка утворює самостійну зону. Р.З. найповніше виявляється на підвищених, рівних, 
водорозподільних (плакорних) місцях, кліматичні умови яких найбільш 
відповідають даній географічній зоні. 

РОСЛИННІСТЬ КУЛЬТУРНА – рослинність агроландшафтів; складається в основному з 
агрофітоценозів. 

РОСЛИННІСТЬ ПОТЕНЦІАЛЬНА – рослинність, яку відновлено після усунення дії 
зовнішніх факторів (випасання, випалювання, вирубування, рекреації тощо). 

РОСЛИННІСТЬ СОЛОНЧАКОВА – рослинність засолених ґрунтів, що належить до 
різних родин. Для Р.С. характерні м’ясисті листки, стебла, високий осмотичний 
тиск. 



РОТАЦІЯ СІВОЗМІНИ – (від лат. rotatіo - кругообертання) період (звичайно 4-10 років), 
протягом  якого всі сільськогосподарські культури й пару займають послідовно 
(відповідно до схеми їхнього чергування) кожне поле сівозміни. 

РУХОМІ ФОРМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ – найбільш рухома та доступна рослинам частина 
металів, яка вилучається ацетатно-амонійним буферним розчином з рН 4.8 та 1 н 
НСl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 
САМОМЕЛІОРАЦІЯ СОЛОНЦІВ – спосіб меліорації солонців без внесення хімічних 

речовин, оснований на залученні до орного шару гіпсу або вапна, що містяться в 
ґрунті шляхом плантажної оранки. 

САМООЧИЩЕННЯ ҐРУНТУ – зменшення кількості забруднюючої ґрунт речовини в 
результаті процесів, що відбуваються у ґрунті, міграції, перетворення, розкладання. 

САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЕКОСИСТЕМ – здатність екосистем до зміни внутрішніх 
властивостей і кількісних характеристик певних складових екологічних 
компонентів, які забезпечують збереження функціональних і морфологічних рис 
природної системи. 

САМОСУМІСНІСТЬ КУЛЬТУР – здатність рослин, зокрема, сільськогосподарських 
культур, витримувати без значного зниження продуктивності вирощування у 
сумісних посівах. Якщо урожайність культури в таких посівах знижується, то їх 
відносять до самонесуміснпх. До С.К. належать злакові кормові трави, картопля, 
люпин жовтий та ін., до самонесумісних - більшість зернових колосових, 
конюшина, льон, буряки цукрові та ін. 

САНІТАРНИЙ СТАН ҐРУНТУ – 1) сукупність фізико-хімічних і біологічних 
властивостей ґрунту, що визначають якість і ступінь її безпеки в епідемічному й 
гігієнічному відношеннях; 2) сукупність фізико-хімічних, хімічних і біологічних 
властивостей ґрунту, які обумовлюють його безпосередній вплив на здоров'я 
людини й тварин. 

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ НАПРЯМОК РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ – біологічна або 
технічна консервація порушених земель, що створює негативний вплив на 
навколишнє середовище, рекультивація яких для використання в народному 
господарстві економічно не ефективна. 

СВІДОМІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА – глибоке розуміння нерозривного зв’язку людини з 
природою, залежності благополуччя людей від цілісності й екологічної рівноваги 
середовища життя на Землі, переконаність у необхідності бережливого ставлення 
до природи, розуміння важливості раціонального використання й збагачення 
природних ресурсів. 

СЕГЕТАЛЬНІ РОСЛИНИ – (від лат. segetalіs - зростаючий серед хлібів) бур'янисті 
рослини, які пристосовані до проростання в посівах сільськогосподарських 
культур. 

СЕЙСМОТАКСИС – реакції рослин на дії деяких механічних факторів (вібрації, 
землетруси, удари, тощо). Бувають негативні і позитивні для рослин. 

СЕЛЕКЦІЯ – (від лат. selectіo - вибір, відбір) 1) наука, що розробляє методи створення 
сортів і гібридів сільськогосподарських рослин і порід тварин з потрібними людині 
ознаками; 2) галузь сільськогосподарського виробництва, що займається 
виведенням сортів і гібридів сільськогосподарських культур, порід тварин. Основні 
напрямки селекції: рослин на врожайність або тварин на продуктивність; на якість 
продукції; рослин - на зимостійкість, посухостійкість, стійкість до хвороб і 
шкідників, пристосованість до високих доз добрив і ін. прийомам інтенсивних 
технологій; тварин - на плідність і ін. Методи селекції: відбір, гібридизація, 



мутагенез. 

СЕЛЕКТИВНІСТЬ – вибірковість дії препарату на ті або інші види організмів. 
Вибірковість дії може визначатися суто морфологічними особливостями даного 
виду організму (низька проникність через покривні оболонки, погана змочуваність 
і внаслідок цього короткочасність контакту тощо) або метаболізмом у різних 
організмах.  

СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО – форма сільськогосподарського 
виробництва, яка заснована на використанні землі, що перебуває у власності або 
довічному наслідуваному володінні або отриманої в оренду. С.(Ф.)Г. може мати у 
власності житлові будинки, господарські будівлі, сільськогосподарську техніку й 
інвентар, транспортні засоби й т.д. Вироблена продукція й отримані доходи є 
власністю селянського (фермерського) господарства. 

СЕРЕДНЬОЛЕТАЛЬНА ДОЗА ПЕСТИЦИДУ (ЛД50) – доза пестициду, що спричинює 
загибель 50% особин популяції піддослідного об'єкта. 

СЕРЕДОВИЩА ПОЖИВНІ – середовища, на яких вирощують організми. Розрізняють 
природні, штучні (напр., м'ясопептонний бульйон, желатин), синтетичні (із різних 
мінеральних солей для культур бактерій, грибів) С.П. Вищі рослини у водних 
культурах мають за С.П. воду і розчинені у ній поживні речовини. 

СЕРЕДОВИЩЕ БІОЦЕНОТИЧНЕ – внутрішнє середовище біоценозу, створене в процесі 
обміну й кругообігу речовин сукупним впливом організмів на зовнішнє 
середовище (повітря, воду, ґрунт тощо). С.Б. є невід’ємною частиною біоценозу.  

СЕРЕДОВИЩЕ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЕ – усі модифікації природного 
середовища внаслідок цілеспрямованого та побічного впливу діяльності людини. 
Характеризується зниженням чи відсутністю властивостей самовідновлення і без 
постійного регулюючого впливу людини поступово руйнується. 

СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ – усі модифікації природного середовища, створені людиною 
(господарські угіддя, зелені насадження, рекультивовані землі тощо), споруди, 
транспортні і промислові об’єкти, світ речей, що оточує людину й впливає на неї. 
Характеризується відсутністю властивостей самовідновлення й саморегуляції. 
Поступово порушується без постійного регулюючого впливу з боку людини.  

СЕРТИФІКАТ ФІТОСАНІТАРНИЙ – документ, що видається державними органами з 
карантину і захисту рослин країни-експортера на підтвердження того, що 
підкарантинні матеріали відповідають вимогам безпеки щодо хвороб, які можуть 
міститися у такій продукції. 

СЕРТИФІКАЦІЯ – процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку 
орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем 
управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу, встановленим 
законодавством вимогам. 

СИДЕРАТИ – спеціально вирощувані рослини (наприклад, люпин), що заорюються в 
ґрунт як зелене добриво для збагачення його органікою та азотом. 

СИДЕРАЦІЯ – заорювання у ґрунт спеціально вирощених зелених рослин (сидератів), які 
забезпечують його азотом і органічними речовинами. С. є найефективнішою на 
малогумусних супіщаних ґрунтах. В умовах поширеного дефіциту гумусу в ґрунті 
розглядається як необхідний захід біологізації землеробства. 



СИМБІОЗ – форми спільного існування різноіменних організмів, що утворюють 
симбіотну систему. При цьому вони (симбіонти) отримують взаємну вигоду. Напр., 
бульбочкові бактерії та бобові рослі гни. 

СИМБІОНТИ – організми, що перебувають у симбіозі. 

СИНАНТРОПІЗАЦІЇ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ – трансформація рослинного покриву 
під впливом умисної і неумисної діяльності людини. 

СИНАНТРОПІЗАЩЯ – пристосування організмів до існування поблизу людини; 
проникнення у природні біоценози видів, занесених людиною; у загальному 
вигляді - процес збільшення змін у природі, які спричинені діяльністю людини. 

СИНЕКІЯ – прямі взаємини між організмами, але без передачі речовини й енергії. 

СИНЕКОЛОГІЯ – розділ  екології, що вивчає взаємини угруповань рослин, тварин і 
мікроорганізмів із середовищем. 

СИНЕРГІЗМ ПЕСТИЦИДІВ – підсилення токсичної дії двох чи кількох пестицидів при 
сумісному застосуванні. 

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА – система землеробства, яка забезпечує 
високі й стійкі врожаї с.-г. культур при одночасному підвищенні родючості ґрунту 
й якості довкілля. Необхідним етапом у розробці С.А.З. є виявлення у кожній 
агрокліматичній зоні критичних періодів онтогенезу рослин, що обмежує або 
перешкоджає одержанню достатніх урожаїв. С.А.З. включає елементи адаптивного 
рослинництва. 

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО РОСЛИННИЦТВА – сучасний напрям науки і практики в 
галузі рослинництва, що передбачає оптимізацію, просторово-часове розміщення 
рослин у агрофітоценозі із урахуванням ґрунтово-кліматичних умов району 
вирощування, створення сортів з більшою загальною і специфічною адаптивністю, 
а також розробку сортової технології, нової стратегії боротьби зі шкідниками та 
хворобами, інтегрований підхід до завдань технології, насінництва та ін. 

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ – сукупність взаємопов’язаних екологічних 
нормативів, регламентів, правил і вимог, що встановлюють взаємоузгоджені 
вимоги до об’єктів екологічного нормування на підставі загальної мети. 

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ – сукупність структурних елементів та 
різних видів забезпечення їхнього функціонування (нормативно-правового, 
методичного, інформаційного та ін.), покликаних забезпечити створення та 
ефективне використання екологічних норм. 

СИСТЕМА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З БУР'ЯНАМИ – комплекс запобіжних і 
винищувальних заходів. 

СИСТЕМА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ – поєднання певних земельних ділянок з певним 
типом землекористування; їх об'єднують однакові умови за матеріальними 
вкладеннями та одержаною продукцією або технічними можливостями, такими, як 
напр., наявність зрошення та дренажу. Термін С.З. є синонімом до терміна 
«господарська діяльність». 

СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА – комплекс взаємопов’язаних технологічних, 
меліоративних та організаційних заходів щодо використання землі, відновлення і 
підвищення родючості ґрунту.  



СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА АДАПТИВНА – елемент адаптивного підходу, найбільш 
екологічний і економічний варіант використання ресурсів ґрунту при 
максимальному розкритті біологічного потенціалу і зменшенні вкладень 
антропогенної енергії. Основу С.З.А. становлять: сівозміна зі збалансованим 
співвідношенням ґрунтопорушуючих і ґрунтовідновлювальних культур; 
мінімізований обробіток ґрунту (від глибокого безвідвального розпушування до 
посіву в стерню); екологічно орієнтована система застосування органічних і 
мінеральних добрив; широке використання біологічних методів захисту рослин; 
використання сортосумішей і полікультур, багаторічних трав, сидератів. С.З.А. дає 
можливість цілком реалізувати вимоги екологічного імперативу і забезпечує 
енергозбереження в сільському господарстві, охорону навколишнього середовища, 
одержання продукції високої якості. 

СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА ҐРУНТОЗАХИСНА – система землеробства, яка базується 
на застосуванні зернопарових сівозмін із смуговим розміщенням с.-г. культур і 
пару, плоскорізного обробітку ґрунту і спрямована на попередження змиву, 
розмиву і видування ґрунту, на збереження та підвищення кількості і якості 
органічної речовини, гумусу, структури ґрунту. Найефективніша С.З.Ґ. - контурно-
меліоративна. 

СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА КОНТУРНО-АГРОЕКОЛОГІЧНА – сучасна система 
землеробства раціонального використання орних земель, теоретичною основою 
якої є наукова концепція відповідності структури посівних площ умовам 
ґрунтового покриву. Передбачається виконання агроекологічного способу 
організації території певного агроландшафту із урахуванням об'єктивної 
строкатості ґрунтів за їхніми властивостями. С.З.К.-А. дає змогу провести заміну 
багатопільних статистичних сівозмін на скорочені динамічні сівозміни, адаптовані 
до конкретних умов ґрунту. Внаслідок цього розміщення с-г. культур стає 
відповідним до екологічно-придатних земельних ділянок. 

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ – багаторічний план застосування добрив у сівозміні з 
урахуванням їх прямої дії та післядії. 

СИСТЕМА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ – сукупність окремих заходів обробітку ґрунту в 
порядку їх виконання для знищення бур'янів і створення сприятливих умов для 
росту культурних рослин. 

СИСТЕМА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА – система землеробства, що включає комплекс 
організаційно-господарських, агротехнічних, меліоративних заходів, спрямованих 
на відтворення родючості ґрунтів та їх раціональне використання під час 
вирощування сільськогосподарських культур з метою забезпечення вищої 
врожайності. Це досягається шляхом збору інформації про біологічний та фізико-
хімічний стан поля за допомогою глобальної системи позиціонування (ГСП) та 
географічної інформаційної системи і розробки на цій основі технологій 
вирощування культур, що включають норми внесення добрив, пестицидів тощо. 

СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА АЛЬТЕРНАТИВНІ – способи одержання 
сільськогосподарської продукції без використання хімічних засобів захисту рослин 
і мінеральних добрив (іноді в невеликих кількостях використовують очищені 
фосфорні добрива, такі як томасшлак), а також без стимуляторів росту й інших 
хімічних препаратів при утриманні худоби. Основа її - сівозміни за участю 
сидератів і гною. Продукти харчування, зроблені на екологічно чистих фермах 
(звичайно дієтичні чи для дитячого харчування), у 2-4 рази дорожче, а їх якість 
підтверджується спеціальним сертифікатом. Навіть у розвинутих країнах на їх 
частку припадає менше 1% від загального числа аграрних підприємств.  

СІВОЗМІНА – науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур (і пару) 
по полях і в часі; основна частина системи землеробства. При введенні С. земельну 



площу розбивають на приблизно рівні ділянки, звичайно 4-10. Кожну культуру в 
певній послідовності (відповідно до схеми С.) висівають на кожному полі, 
проходячи за час чергування (ротацію) через всі поля. У порівнянні з 
монокультурою С. забезпечує відновлення й підвищення родючості ґрунту, 
раціональне використання землі. С. підрозділяють на польові (оброблення 
зернових, картоплі й технічних культур); кормові (трав, кукурудзи й ін.); спеціальні 
(овочів, тютюну, рису й ін.). 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ НАПРЯМОК РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ – створення на 
порушених землях сільськогосподарських угідь. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ УГІДДЯ – земельні угіддя, які систематично 
використовуються для одержання сільськогосподарської продукції. До 
сільськогосподарських угідь відносяться рілля, кормові угіддя (косовищаг, 
пасовища), особисті підсобні господарства, землі, які зайняті багаторічними 
насадженнями (садами, ягідниками), а також землі колективних садоводств, 
городів і присадибних господарств. 

СІРІ ЛІСОВІ ҐРУНТИ – ґрунти, які утворюються під широколистяними лісами в умовах 
помірно континентального, а також під модринними та березовими лісами в 
умовах континентльного клімату. С.Л.Г. поділяють на два підтипи: ясно-сірі і сірі. 

СЛУЖБОВІ ЗЕМЕЛЬНІ НАДІЛИ – землі, які надані у встановленому порядку окремим 
категоріям працівників для ведення особистого підсобного господарства із земель 
підприємств, організації й установ  відповідних міністерств, відомств, а також із 
земель державного запасу й земель державного лісового фонду. 

СМУГА ЛІСОВА ПОЛЕЗАХИСНА – штучні лісові насадження у формі смуг, призначені 
для захисту ґрунтів від вітрової ерозії, поліпшення водного режиму, захисту 
сільгоспрослин від суховіїв тощо. 

СОЛОНЦІ – типи ґрунтів лісостепових, степових і напівпустельних зон. Часто містять 
натрій, легкорозчинні солі. Автоморфні, напівгідроморфні й гідроморфні. Солонці 
зустрічаються плямами. 

СОЛОНЦЮВАТІСТЬ ҐРУНТІВ – сукупність властивостей ґрунтів, яка обумовлена 
присутністю обмінного натрію та калію в ґрунтовому вбирному комплексі. 

СОЛЬОВА ВИТЯЖКА З ҐРУНТУ – продукт вилучення з ґрунту розчином солі як 
селективним екстрагентом деяких складових частин з метою їх подальшого 
якісного або кількісного хімічного аналізу. С.В.Ґ. застосовується для визначення 
гідролітичної кислотності (екстрагент – 1 н. розчин оцтовокислого натрію), 
обмінної кислотності та обмінного алюмінію (екстрагент – 1 н. розчин хлориду 
калію), обмінних кальцію та магнію (екстрагент – 1 н. розчин оцтовокислого 
амонію), рухомих форм окисного й закисного заліза та марганцю (екстрагент – 1 н. 
розчин нітрату калію) та інших елементів і сполук. Окрім сольових, для хімічного 
аналізу ґрунту використовують також водні, кислотні, лужні, буферні та органічні 
витяжки. 

СОЛЬОВИЙ АНАЛІЗ ВОДИ – якісна та кількісна оцінка вмісту у воді складного 
комплексу мінеральних компонентів, які знаходяться у ній переважно в іонній 
формі (головні іони HCO3

-, CO3
2-, SO4

2-, Cl-, Br-, F-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) й 
охоплюють 90-99% усіх розчинених у воді сполук. Виконується С.А.В. в межах 



хімічного аналізу води з використанням методів аналітичної хімії. За результатами 
С.А. у воді визначаються мінералізація (сумарний вміст у воді мінеральних 
речовин), жорсткість (загальна – сума концентрацій катіонів Ca2+, Mg2+, карбонатна 
– обумовлена присутністю у воді їх гідрокарбонатів), переважаючі іони і 
співвідношення між ними, виконується класифікація вод за цими 
характеристиками. Природні води мають в основному сталий сольовий склад, 
притаманний саме їм і пов’язаний з їх генезисом – в них може змінюватись 
загальний вміст солей, а співвідношення між основними компонентами лишається 
незмінним. Забруднені природні, стічні, технологічні та інші антропогенностворені 
і змінені води можуть містити токсичні солі, кислоти, луги у вигляді іонних, 
молекулярних, колоїдних розчинів які не властиві природним водам, при цьому 
може відрізняться від природної сумарна кількість іонів, жорсткість води, що 
значно ускладнює проведення С.А.В. Використання результатів С.А.В. в Україні є 
обов’язковим при визначенні якості води, придатності її для існування водних 
організмів, для господарсько-питних, технічних цілей і для зрошення. 

СОРТОЗМІНА – заміна вирощуваних сортів новими, більш врожайними й коштовними по 
якості продукції. 

СПАЛАХ МАСОВОГО РОЗМНОЖЕННЯ ШКІДНИКІВ – різке зростання чисельності 
організмів шкідників того чи іншого виду, яке відбувається циклічно, періодично 
або без помітних закономірностей. Призводить до порушення балансу 
середовищеутворювальних компонентів або трофічних зв'язків у екосистемі. 

СПЕКТР ЕКОЛОГІЧНИЙ – співвідношення різних систематичних категорій (фітофаги, 
поліфаги, м'ясоїдні тощо) на відповідній території або у фітоценозі. 

СПЕЦІАЛЬНІ СИРОВИННІ ЗОНИ – території, на яких розташовані сільськогосподарські 
угіддя, що за агроекологічним станом придатні для задоволення нестатків держави 
в сировині для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування. 

СПОСІБ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НУЛЬОВИЙ – заміна механічного способу знищення 
бур'янів на застосування гербіцидів. 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ – спостереження за агрометеорологічними 
факторами, а також за ростом та розвитком рослин, станом садів, посівів і пасовищ. 

СТАБІЛЬНІСТЬ АГРОЛАНДШАФТУ – стійкість агроландшафту; здатність 
агроландшафту зберігати структурну, функціональну і екологічну цінність під дією 
антропогенних факторів. 

СТАБІЛЬНІСТЬ АГРОФІТОЦЕНОЗУ – стабільність посіву с.-г. культури; здатність 
агрофітоценозу протистояти комплексу зовнішніх та внутрішніх несприятливих 
умов росту та розвитку і забезпечити одержання сталого врожаю рослинницької 
продукції. 

СТАН ПОСІВІВ ФІТОСАНІТАРНИЙ – стан поля, на якому вирощується певна культура. 
Оцінюється за наявністю бур'янів, шкідників, збудників хвороб, токсичних речовин 
тощо. 

СТАНДАРТ – документ, що встановлює для загального й багаторазового застосування 
правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її 
результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній 
галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу (ст. 1 Закону 
України «Про стандартизацію»). 



СТАНДАРТИЗАЦІЯ – діяльність, що полягає у встановленні положень для загального й 
багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою 
досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої 
є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх 
функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-
технічному співробітництву 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНА – стандартизація, що проводиться на міжнародному 
рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн. Країнами, що 
безпосередньо приймають участь в міжнародній стандартизації, створені 
“Міжнародна організація з стандартизації (ISO)” та “Міжнародна електротехнічна 
комісія (IEC)”, які об’єднують і співпрацюють з постійними і асоційованими 
членами на основі консенсусу. Головною метою міжнародної стандартизації є 
підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їхньому 
функціональному призначенню, що має бути адекватним вимогам законодавства 
країн-учасниць ISO і IEC. Основними напрямками політики країн-учасниць у сфері 
міжнародної стандартизації задекларовано такі: запровадження міжнародних 
стандартів, адаптація або гармонізація національних стандартів з міжнародними; 
усунення технічних бар’єрів у торгівлі на підставі єдиних вимог технічних 
регламентів і стандартів; сприяння науково-технічному прогресу і співробітництву 
в цій сфері; використання однакової термінології в усіх галузях науки, техніки і 
життєдіяльності людини і суспільства; уніфікація оформлення стандартів як у 
цілому, так і за окремими елементами; співробітництво з іншими країнами в сфері 
створення і впровадження сучасних технічних регламентів, стандартів, 
рекомендацій, директив тощо. 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНА – стандартизація, що проводиться на рівні однієї 
країни. С.Н. є однією з ознак державності, одним із засобів формування 
економічної політики держави та національного ринку продукції, процесів та 
послуг. С.Н. встановлює для загального та багаторазового застосування оптимальні 
правила, загальні принципи чи характеристики, що стосуються різних видів 
діяльності чи її результатів, і враховує як аспекти міжнародної стандартизації, так і 
національні особливості. Організаційною формою національної стандартизації є 
відповідний орган державної виконавчої влади. Першочерговими пріоритетними 
напрямками дій та завданнями органів із стандартизації держави є організація і 
координація робіт із створення і удосконалення технічних регламентів, стандартів і 
рекомендацій в усіх галузях життєдіяльності населення: охорона здоров’я і 
соціальний захист; забезпечення умов безпеки праці й в побуті; раціональне 
використання енергії, сировини та інших природних ресурсів; створення умов для 
усунення причин і джерел техногенного і антропогенного забруднення довкілля; 
захисту й збереження оптимального стану навколишнього природного середовища; 
задоволення потреб і захист прав споживачів; переконання споживачів у тому, що в 
пошуках співвідношення якості та ціни вони повинні керуватися стандартами, 
символами і знаками, нанесеними на продукцію.  

СТАНДАРТНА ПРОДУКЦІЯ – відповідність продукції зразку, еталону, нормі тощо. 
Продукція, яка не відповідає нормам - нестандартна. Показники якості, уведені в 
стандарт і узаконені ним, називають стандартними. 

СТАНДАРТНИЙ ЗРАЗОК СКЛАДУ РЕЧОВИНИ (МАТЕРІАЛУ) – стандартний зразок з 
установленими значеннями величин, які характеризують вміст визначених 
компонентів у речовині (хімічних елементів, їх ізотопів, сполук хімічних 
елементів, структурних складових та ін.). 



СТАЛЕ (ЗБАЛАНСОВАНЕ) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ – 1) ефективне екологічно 
безпечне використання земельних (ґрунтових) ресурсів, охорона і підтримувальний 
їхній розвиток, виключення будь-яких деструктивних (деградаційних) змін на 
землях (ґрунтах); 2) форма та відповідні до неї методи використання земель, що 
забезпечують оптимальні параметри екологічних і соціально-економічних функцій 
території. 

СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН – хімічні речовини, які за певних умов прискорюють 
ростові процеси у рослин. Ними бувають синтетичні речовини й природні, що 
виробляються рослинами, але в дещо більших кількостях. Широко застосовуються 
у сільському господарстві для стимулювання утворення коріння на живцях з метою 
одержання великих плодів, зменшення опадання плодів і т.п. 

СТІЙКІСТЬ АГРОЛАНДШАФТУ – здатність агроландшафту зберігати свою структуру й 
особливо функціонування при постійних змінах умов середовища, дії 
антропогенного навантаження (сільськогосподарського виробництва). Оцінюється 
шляхом виявлення стабільності якостей головних компонентів (ґрунту, води, 
рослинності, розподілу речовин, елементів живлення тощо). С.А. значно нижча 
стійкості природного ландшафту й постійно потребує підтримки людини. 

СТІЙКІСТЬ ҐРУНТУ ЕКОЛОГІЧНА – здатність ґрунту зберігати свої параметри в умовах 
дії зовнішнього фактора в тому діапазоні значень, який забезпечує стабільність 
функціонування екосистеми в цілому. 

СТІЙКІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА – 1) збереження показника виконання своїх функцій і значень 
параметрів у межах, установлених нормами, при зовнішніх впливах природного 
й/або техногенного походження й після них; 2) властива системі внутрішня 
здатність протистояти змінам, зберігати свою структуру функціональні особливості 
при дії зовнішніх факторів. 

СТІЙКІСТЬ ЕРОЗІЙНА – здатність ґрунтів і земель протистояти розмиванню водою і 
руйнуванню вітром. 

СТІЙКІСТЬ ПЕСТИЦИДІВ – здатність пестицидів зберігати токсичність в певних умовах 
і певний час. С.П. залежить від виду пестицида та параметрів навколишнього 
середовища. По стійкості в водному середовищі пестициди діляться на 4 групи: 
швидко розпадаються (період напіврозкладу 2 неділі), наприклад каптан, карбаріл, 
діхлофос, малатіон, паратіон, 2,4-Д; мало стійкі (період напіврозкладу від 2 до 6 
неділь), наприклад, хлорантен, діазінон, фенурон, метоксихлор, монурон; середньо 
стійкі (період напіврозпаду від 6 неділь до 6 місяців), наприклад, карбофуран, 
хлордан, хлорфенвінтос, лінурон, діурон й інші; стійкі (період напіврозкладу вище 
6 місяців), наприклад, ДДТ, альдрін, гептолор й інші (час необхідний для розкладу 
95 % ДДТ складає 4-10 років, альдрина – 1-6 років, діельдрина – 5-15 років). 

СТІЙКІСТЬ ОРГАНІЗМУ ПРОТИ ПЕСТИЦИДУ – біологічна властивість організму 
протистояти отруйній дії пестициду. 

СТІЙКІСТЬ ПАСОВИЩА ВІД ВИТОПТУВАННЯ – здатність природного або 
культурного пасовища зберігати достатньо продуктивне рослинне угруповання, 
його структуру і функціонування при негативній дії ущільнення ґрунту, 
механічного пошкодження рослинності тваринами або людьми. 

СТІЙКІСТЬ РОСЛИН – здатність рослин витримувати вплив тих чи інших несприятливих 
умов зовнішнього середовища. Розрізняють зимо-, морозо-, льодо-, жаро-, посухо-, 
солестійкість, стійкість проти певних хвороб та ін. 



СТІЙКІСТЬ ФІТОЦЕНОЗІВ – стабільність структури фітоценозів, балансу енергії, 
кругообігу речовин; здатність фітоценозів зберігати свою структуру та 
функціональні особливості під дією зовнішніх факторів. 

СТУПІНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ – порівняльна оцінка вмісту забруднюючої ґрунт 
речовини відносно нормативного або фонового вмісту. 

СТУПІНЬ ЕРОДОВАНОСТІ ҐРУНТІВ – ступінь руйнування (зменшення потужності або 
зникнення) верхніх найбільш родючих горизонтів ґрунтів внаслідок водної та 
вітрової ерозії. Визначається через порівняння з нееродованими аналогами того ж 
ґрунту. 

СУБАКВАЛЬНИЙ (ПІДВОДНИЙ) ЛАНДШАФТ – один з трьох основних елементарних 
ландшафтів, для якого характерне привнесення матеріалу з твердим і рідким 
боковим стоком та зворотні водні зв'язки. Поділяють на ТРАНСАКВАЛЬНІ (ріки, 
проточні озера) і АКВАЛЬНІ (непроточні озера) ландшафти. 

СУБІРИГАЦІЙНА КУЛЬТУРА – спосіб вирощування культур на інертних мінеральних 
субстратах з періодичною подачею  поживного розчину способом підтоплення. 
Рослини вирощуються в лотках, стелажах, піддонах. Цей спосіб менш 
трудомісткий, ніж вирощування на ґрунтах.  

СУБІРИГАЦІЯ – збільшення або поповнення запасів вологи в ґрунті шляхом капілярного 
підтягування її з підґрунтових вод. Застосовується на рівних або із слабким 
уклоном ділянках осушуваних земель з доброю або середньою водопроникністю 
ґрунту. Здійснюються за допомогою шлюзування на осушувально-зволожувальних 
системах. З водних джерел воду подають по розподільним каналам 
(трубопроводам) у зволожувачі (канали, дрени), які у вологі періоди виконують 
роль осушувачів. У порівнянні з дощуванням С. є дешевше, зменшує негативний 
вплив осушення боліт на прилеглі землі. Недоліком С. є обмеженість рельєфом, 
більш виражена нерівномірність зволоження профілю ґрунту, загроза 
перезволоження земель. 

СУБСТРАТ – 1) середовище, як правило рихле, в якому розвивається коренева система 
рослин в захищеному ґрунті; 2) багатофазний елемент штучної біосфери з 
мікрофлорою, яка в ньому розвивається, капілярною водою, порами та іншими 
частками. 

СУКЦЕСІЯ МІКРОБНА АНТРОПОГЕННА – послідовні зміни в структурі мікробного 
ценозу певного біотопу, які відбуваються під час тривалого впливу діяльності 
людини і можуть призвести до руйнування ценозу. 

СУКЦЕСІЯ ПРИ УДОБРЕННІ ЛУКІВ – варіант алогенної сукцесії, яка відбувається 
внаслідок багаторічного внесення добрив у природні травостої. Сукцесія 
спричиняє падіння різноманіття угруповання і домінування нітрофільних злаків 
(грястиці збірної, костриці лучної, лисохвосту лучного та ін.). 

СУКЦЕСІЯ ПРОГРАМОВАНА – зміна складу угруповання відповідно до накресленої 
програми, яка враховує онтогенетичні особливості включених до неї видів. Як 
правило, принцип С.П. використовується при створенні травосумішей тривалого 
продуктивного використання, до складу яких включають покривну культуру: види 
з інтенсивним розвитком, які дають максимальну масу на другий рік життя 
(конюшина лучна, буркун); види з середнім темпом розвитку, які дають масу на 
третій-четвертий роки життя (люцерна, костриця лучна), і багаторічні види, які, 



досягаючи четвертого-п'ятого років життя, зберігають високу продуктивність ще 
кілька років. 

СУМАРНИЙ ПОКАЗНИК ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ (Zc) – 
сума коефіцієнтів перевищення концентрації металів у ґрунті над їх фоновим 
вмістом: 

 
      

де, Кс – коефіцієнт перевищення концентрації металу, який дорівнює 
відношенню фактичного вмісту елемента в ґрунті до фонового; n – кількість  
елементів. 

СУМІСНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА – здатність двох або кількох популяцій різних видів 
існувати у межах дуже близьких екологічних ніш.  

СУМІСНІСТЬ КУЛЬТУР – позитивне реагування культури на попередник. Якщо 
продуктивність культури після певного виду рослин знижуватиметься, то такі 
культури між собою несумісні. Основною причиною є погіршення фітосанітарного 
стану поля для наступної культури. Напр., сумісними є горох - пшениця озима, 
пшениця озима - буряки цукрові, а несумісними - пшениця озима - ячмінь. 

СУМІСНІСТЬ ПЕСТИЦИДІВ – можливість змішування кількох препаратів без втрати 
фізичних, хімічних і токсичних властивостей. 

СУПЕРАКВАЛЬНИЙ (НАДВОДНИЙ) ЛАНДШАФТ – один з трьох основних 
елементарних ландшафтів, який відрізняється близьким заляганням підґрунтових 
вод, накопиченням вимитих з вододілів хімічних елементів та переважанням 
зворотних водних зв'язків. Поділяють на ТРАНССУПЕРАКВАЛЬНІ і ВЛАСНЕ 
СУПЕРАКВАЛЬНІ (замкнутих знижень із слабким водообміном) ландшафти. 

СУПЕРЕЛІТА – насіння кращих рослин, які отримано в науково-дослідних установах, що 
найбільш повно передають всі ознаки й властивості сорту. Використовують для 
одержання насіння еліти. 

СУСПЕНЗІЯ МАСЛЯНА – препаративна  форма, в якій хімічна сполука діючої речовини 
пестициду, що не розчиняється в органічних розчинниках, подрібнена до 
аморфного стану і розбавлена масляними наповнювачами до концентрації, що 
розбавляється водою перед використанням або ж використовується без 
розбавлення водою. 

СУХА РЕЧОВИНА ҐРУНТОВОГО РОЗЧИНУ – сукупність нелетких мінеральних, 
органічних та органо-мінеральних сполук, що знаходяться в рідкій фазі ґрунту у 
вигляді справжнього або колоїдного розчину й залишаються після випарювання 
ґрунтового розчину при температурі 105 ˚С. Виділяється для подальшого аналізу 
хімічного складу ґрунтового розчину, визначення ступеня засоленості та інших 
властивостей ґрунту. При хімічному аналізі ґрунту для характеристики С.Р.Ґ.Р. 
найчастіше застосовується хімічний склад щільного залишку водної витяжки з 
ґрунту. При повному аналізі С.Р.Ґ.Р. визначають вміст іонів CO3

2–, HCO3
–, Cl–, 

SO4
2–, NO2

–, NO3
–, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4

+, а також Fe2O3, Al2O3, SiO2, P2O5, 
органічну речовину. При частковому, як правило, – CO3

2–, HCO3
–, Cl–, SO4

2–, Ca2+, 
Mg2+, Na+, K+.  

СУХОВІЙ – вітер з високою температурою й низькою відносною вологістю повітря. Під 
час суховію підсилюється випаровування, що при недостачі вологи в ґрунті часто 
призводить до зів’янення й загибелі сільськогосподарських культур. 
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СУХОДІЛЬНЕ ПАСОВИЩЕ – пасовище, яке розташоване на рівнинах, схилах і 
підвищених елементах рельєфу, що зволожуються, головним чином, атмосферними 
опадами. 

СУЦІЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ – вирівнювання поверхні земель з ухилами, 
припустимими для сільськогосподарського або механізованого лісогосподарського 
освоєння порушених земель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т 
ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ СНІГОТАНЕННЯ – відношення висоти шару води, що 

виникла при таненні снігу протягом доби, до середнього значення позитивної 
температури протягом цього інтервалу часу. 

ТЕРАСУВАННЯ СХИЛІВ – штучна зміна поверхні схилів для боротьби з водною ерозією 
ґрунту, кращого використання їх під сільськогосподарські і лісові культури. 

ТЕРАТОГЕНЕЗ – формування аномалій і каліцтв у рослин, тварин, людини в результаті 
різноманітних порушень розвитку зародків, які викликані шкідливим впливом 
зовнішніх факторів-тератогенів, а також спадкоємних змін – мутацій. 

ТЕРАТОГЕНИ – речовини або чинники, які викликають аномалії й вади розвитку 
організмів на ембріональній стадії. 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВИБІРКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЗА ДАНИМИ АЕРОКОСМІЧНОГО 
ЗНІМАННЯ – дані наземних спостережень, які збираються на вибіркових площах -
сегментах, на основі яких оцінюються змінні, які відносяться до всієї зони. Розміри 
сегментів, які покладено в основу вибіркового методу досліджень можуть 
змінюватись залежно від об'єкта обстеження.  

ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ – вирощувані рослини, що дають сировину для промисловості. До 
технічних культур відносяться прядильні, у т.ч.  луб'яні й олійні культури, 
крохмалоноси (картопля), цукроноси (цукровий буряк, цукровий очерет), 
фарбувальні рослини (марена фарбувальна) й ін. 

ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ – етап рекультивації земель, що включає 
їхню підготовку для наступного цільового використання в народному господарстві. 
До технічного етапу відносяться планування, формування укосів, зняття, 
транспортування й нанесення ґрунтів і родючих порід на рекультивовані землі, при 
необхідності корінна меліорація, будівництво доріг, спеціальних гідротехнічних 
споруджень й ін. 

ТЕХНОГЕНЕЗ – процес зміни природних комплексів і біогеоценозів під впливом 
виробничої діяльності людини. 

ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ – забруднення внаслідок викидів шкідливих речовин 
техногенними джерелами. 

ТЕХНОГЕННО-ЗАБРУДНЕНІ ҐРУНТИ – ґрунти, які забруднені внаслідок певної 
діяльності людини, що призвела до їхньої деградації та негативного впливу ґрунту 
на довкілля і здоров’я людини. 

ТЕХНОЛОГІЧНО ЗАБРУДНЕНІ ҐРУНТИ – ґрунти, забруднені внаслідок господарської 
діяльності людини, що призвела до їх деградації та негативного впливу ґрунту на 
довкілля та здоров’я людей. 

ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗВІДХОДНА – спосіб виробництва продукції, при якому сировину і 
енергію використовують найповніше, в результаті чого будь-які впливи на 
навколишнє середовище не порушують його нормального функціонування. При Т. 
б. всю сировину перетворюють на продукцію, а технологічний процес не дає 
відходів. 



ТЕХНОЛОГІЯ МАЛОВІДХОДНА – такий спосіб виробництва продукції, при якому 
шкідливий вплив на навколишнє середовище не перевищує рівень, що 
допускається санітарно-гігієнічними нормами, а відходи направляються на тривале 
збереження або переробку. 

 ТЕХНОЛОГІЯ У РОСЛИННИЦТВІ – сукупність послідовних технологічних операцій 
при вирощуванні продуктів рослинництва. Сучасні Т.УР. поділяються на зональні, 
ґрунтозахисні, інтенсивні. 

ТИП   АГРОФІТОЦЕНОЗУ – об'єднання агрофітоценозів за схожим складом с-г. культур 
за їх аналогічним розміщенням, використанням. Об'єднаються у групи і типи за 
характером одержаної продукції (деревинні, технічні та ін.) або за способами і 
метою вирощування (меліоративні, декоративні, санітарні типи). 

ТИП ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ – специфічний тип користування землею у сільській 
місцевості з чітко визначеними біологічними (культура, сорт, продукція), 
соціально-економічними (використання трудових ресурсів) і технологічними 
(агрозаходи, послідовність операцій, використання добрив, заходів захисту рослин 
та ін.) умовах. Поняття Т.В.З. близьке до поняття тип землекористування. 

ТИП ҐРУНТІВ ГЕНЕТИЧНИЙ – група конкретних ґрунтів, які формуються під впливом 
певних факторів ґрунтоутворення і мають характерні спільні ознаки. У ґрунтах 
одного типу може бути неоднакова вираженість ґрунтоутворювальних процесів, 
різний гранулометричний склад порід і вміст гумусу. Характеризуються певними 
морфологічними і фізико-хімічними ознаками, найбільш властивими тільки даному 
типу ґрунту. Основні Т.Ґ.Г.: дерново-підзолисті, сірі опідзолені (лісові), чорнозем, 
каштанові, солонці, солоді, солончаки, болотні ґрунти і торфовища, дернові і лучні, 
бурі гірські лісові (буроземи), коричневі, червоноземи, заплавно-алювіальні, а 
також рекультивовані і насипні. 

ТИП ҐРУНТУ – найвища таксономічна одиниця класифікації ґрунту. Певний Т.Ґ. 
формується у близько сполучених біологічних, кліматичних і гідрологічних 
умовах і характеризується чітким проявом основного процесу ґрунтоутворення. 

ТИП ЛАНДШАФТУ – вища таксономічна одиниця типологічної класифікації ландшафтів, 
що об'єднує їх за схожими генезисом, фізико-географічним процесом, 
морфологічною структурою тощо. 

ТИП ПАСОВИСЬКА – об'єднання угідь, що використовуються для випасання худоби на 
основі близькості видового складу рослин, які створюють угруповання та 
визначають кормову якість трав, характер поверхні ґрунту та інші ознаки. 

ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПРИРОДИ – добровільні громадські організації, що ведуть 
просвітницьку й виховну роботу в області охорони природи й раціонального 
використання природних ресурсів. Перші Т.О.П. створені в кін. 19 - поч. 20 ст.: 
Одюбонівське товариство охорони птахів (США), Швейцарське суспільство 
товариство природи, Санкт-Петербурзьке товариство захисту тварин й ін., в 1924 - 
Всеросійське товариство охорони природи. З 2-ї половини 20 ст. у багатьох країнах 
з'явилося безліч неформальних організацій і рухів (у т.ч.  "Зелені"), що займаються 
природоохоронною діяльністю й екологічними проблемами. 

ТОКСИКАНТ – речовина, що проявляє токсичний ефект відносно живих організмів у різних 
середовищах існування. 

ТОКСИКОЛОГІЯ – комплексна наукова дисципліна, що досліджує вплив шкідливих речовин 
на живі організми. 



ТОКСИКОЗ ҐРУНТУ – властивість ґрунту пригнічувати ріст та розвиток рослин в 
результаті утворення та накопичення в ньому токсичних продуктів метаболізму 
мікроорганізмів і виділень рослин. 

ТОКСИЧНА ЛУЖНІСТЬ – лужність, яка визначається токсичною частиною іонів НСО3
-. 

ТОКСИЧНІ СОЛІ – легкорозчинні солі, що токсично впливають на рослини. 

ТОКСИЧНІСТЬ ПЕСТИЦИДУ – властивість пестициду порушувати нормальну 
життєдіяльність організму і призводити до його загибелі. 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ – витривалість виду відносно коливань будь-якого екологічного 
фактора; діапазон між екологічним мінімумом і максимумом становить межу 
толерантності. Толерантні організми - це організми, що виявляють стійкість до 
несприятливих умов середовища. 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ – здатність мікроорганізмів витримувати 
відхилення чинників середовища в той чи інший бік від оптимальних значень. 

ТОЧКОВА ПРОБА – порція ґрунту, узята з одного місця горизонту або одного шару 
ґрунтового профілю, типових для даного горизонту чи шару. 

ТРАНСЛОКАЦІЯ ЗАБРУДНЮЮЧОЇ ҐРУНТ ХІМІЧНОЇ РЕЧОВИНИ (ЕЛЕМЕНТУ) – 
перехід забруднюючої хімічної речовини (елементу) з ґрунту до рослин. 

ТРАНСЛОКАЦІЯ МЕТАЛІВ – надходження металів у рослини. 

ТРАНСПІРАЦІЯ – випаровування рослинами в атмосферу пароподібної вологи в процесі 
їх життєдіяльності. Кількісно характеризується величиною інтенсивності Т., тобто 
об’ємом вологи, яка виділяється 1 г сирого дистя за 1 годину. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСЛИННОСТІ АНТРОПОГЕННА – зміна рослинних угруповань 
унаслідок впливу антропогенних факторів. 

ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ ПЕСТИЦИДУ – певний період часу після застосування пестициду, 
впродовж якого він зберігає свою активність щодо шкідливого організму. 

 

 

 

 

 

 

 

 



У 
УДОБРЕННЯ ЗЕЛЕНЕ – заорювання у ґрунт зелених (гірчиця, бобові, жито) рослин, що 

вирощуються з метою збагачення ґрунту необхідними поживними речовинами, а 
також для покращання його структури та заселення корисною мікрофлорою. 

УДОБРЕННЯ ОСНОВНЕ – внесення добрив до посіву або посадки сільськогосподарських 
культур. Є основним джерелом поживних речовин для рослин протягом вегетації. 

УДОБРЕННЯ РЯДКОВЕ – місцеве припосівне внесення добрив в один рядок з насінням з 
невеликим прошарком ґрунту.  

УГРУПОВАННЯ (РОСЛИННЕ) – 1) синонім фітоценозу; 2) на відміну від фітоценозу – 
будь-яке поєднання рослин незалежно від його таксономічного рангу. 

УГІДДЯ ЗЕМЕЛЬНЕ – площі, які систематично використовуються або придатні до 
використання для конкретної господарської мети і різняться за природними 
ознаками. 

УГІДДЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ – земельне угіддя, яке систематично 
використовується для одержання сільськогосподарської продукції. 

УРАЗЛИВІ ВИДИ – види живих організмів, біологічні особливості яких обумовлюють 
їхню високу чутливість і уразливість в умовах навіть незначних природних або 
антропогенних змін середовища перебування. 

УЛЬТРАМІКРОЕЛЕМЕНТ – хімічний елемент, вміст якого не перевищує 0,000001 % 
маси тіла. До У. відносяться U, Au, Hg, Cs, Se, Ra, Be та ін. 

УРАЗЛИВІСТЬ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ – нездатність природних систем (біоценозів, 
ландшафтів і т.д.) протистояти дії зовнішніх сил (будь-яких, але особливе значення 
мають антропогенні впливи). У.П.С. здатні легко виводитися з рівноважного стану 
з наступною втратою структури й функцій і можливою негативною їхньою 
перебудовою. 

УРОЖАЙ – валовий збір продукції сільськогосподарської культури. 

УРОЖАЙНІСТЬ – кількість рослинницької продукції, яку одержують з одиниці площі - 1 
га або 1 м2 (у теплицях, парниках) у тоннах, центнерах. 

УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКУ – набір цінностей і заклопотаностей, відповідно до  яких 
причетна сторона розглядає конкретний ризик. У.Р. залежить від потреб, 
результатів і знань причетних сторін. У.Р. може відрізнятися від об'єктивних даних. 

УТИЛІЗАЦІЯ – вторинне використання господарчо-цінних речовин чи ресурсів, які через 
недосконалість технології йдуть у відходи. 

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ – включення відходів у нові технологічні цикли або 
використання їх з іншою корисною метою. 

УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ – 1) технологічна операція, яка забезпечує зменшення об'єму 
розпушеного шару ґрунту для поліпшення співвідношення капілярної і 
некапілярної пористості, підняття вологи з нижніх шарів ґрунту до висіяного 
насіння для швидкого прогрівання ґрунтового середовища, посилення контакту 
насіння з ґрунтом, зниження інтенсивності дифузного випаровування. Ущільнюють 



ґрунт котками різних конструкцій; 2) утрамбовування ґрунту важкою 
сільськогосподарською технікою. Надмірне У.Ґ. погіршує проростання і ріст с.-г. 
культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф 
ФАКТОРИ АНТРОПОГЕННІ – фактори впливу, що пов'язані з господарською діяльністю 

людини. Розрізняють: механічні (вирубка лісів, оранка, прокладання доріг, 
трубопроводів каналів), фізичні (тепло, світло, електричне та електрохвильове 
поле, звукові коливання), хімічні (гіпсування, удобрення, вапнування, обробка 
отрутохімікатами, засобами захисту рослин) та ландшафтні (штучні водостоки, 
рельєф, водосховища, рекультивовані і меліоровані ділянки). При застосуванні 
меліорацііі вони зумовлюють їх екологічні наслідки. Ф.А. бувають позитивними та 
негативними. 

ФАКТОРИ ҐРУНТОВОЇ РОДЮЧОСТІ – основні властивості й умови ґрунтів, що 
визначають урожайність сільськогосподарських культур або біологічну 
продуктивність дикоростучих форм рослин і ґрунту, що відбивають взаємозв'язок 
ґрунтових організмів і рослин. 

ФАКТОРИ ЕРОЗІЇ ҐРУНТІВ – елементи природного середовища й господарської 
діяльності людини, під впливом яких відбувається ерозія. Розрізняють Ф.Е.Ґ. 
соціально-економічні, що залежать від характеру використання землі та її багатств, 
і природні, зумовлені характером рельєфу. клімату, рослинного покриву, 
геологічними умовами, властивостями ґрунтів.  

ФАКТОР ОБМЕЖУЮЧИЙ – фактор, що припиняє або затримує той чи інший процес. 

ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕБУВАННЯ – біологічні (вірусні, бактеріальні, 
паразитарні й інші), хімічні, фізичні (шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, теплові, 
іонізуючі, неіонізуючі й інші випромінювання), соціальні (харчування, 
водопостачання, умови побуту, праці, відпочинку) і інші фактори середовища 
перебування, які роблять або можуть впливати на людину (тварин) й (або) на стан 
здоров'я майбутніх поколінь. 

ФАЦІЯ – 1) об’єднання схожих біогеоценозів; 2) частина асоціацій, що характеризується 
одним домінуючим диференціальним видом; 3) однорідний за своїми 
компонентами природний комплекс, приурочений до одного елемента рельєфу. 

ФЕНОЛОГІЯ – система знань про сезонні явища природи, строках їхнього настання й 
причинах, що визначають ці строки. 

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – індивідуальне сільськогосподарське підприємство, 
що ведеться на власній або орендованій землі й пов’язане, як правило, з 
поселенням хутірського типу. У сучасних умовах багато фермерських господарств 
включені в систему міжгалузевих зв'язків, які організуються промисловими 
підприємствами й кооперативами на основі вертикальної інтеграції. 

ФЕРОМОНИ – хімічні речовини, які виробляються екзокринними залозами (або 
спеціальними клітками) тварин; виділяючись у зовнішнє середовище одними 
особинами. Ф. впливають  на поводження, а іноді на ріст і розвиток ін. особин того 
ж виду. До Ф. відносяться полові атрактанти, речовини тривоги, збору й ін. 
Особливо важливу роль феромони грають у житті комах. У гуртових комах 
регулюють склад колонії й специфічну діяльність її членів. Ф. і їхні хімічні аналоги 
застосовуються в боротьбі з комахами-шкідниками. 

ФІКСАЦІЯ – включення неорганічних біогенних сполук, елементів до складу органічної 
речовини. 



ФІКСАЦІЯ АЗОТУ – процес зв'язування молекулярного азоту ґрунтовими 
мікроорганізмами. 

ФІКСАЦІЯ АЗОТУ АСОЦІАТИВНА – фіксація азоту, здійснювана мікроорганізмами, що 
існують в асоціації з вищими рослинами. 

ФІКСАЦІЯ АЗОТУ БІОЛОГІЧНА – зв’язування молекулярного азоту атмосфери 
симбіотичними або вільноіснуючими мікроорганізмами з утворенням доступних 
для рослин сполук азоту. 

ФІКСАЦІЯ   АЗОТУ   НЕСИМБІОЗНА – фіксація азоту, здійснювана мікроорганізмами, 
що вільно існують у ґрунті. 

ФІКСАЦІЯ АЗОТУ СИМБІОЗНА – фіксація азоту, здійснювана мікроорганізмами, що 
існують у симбіозі з вищими рослинами. 

ФІНАНСУВАННЯ РИЗИКУ – передбачення фінансових засобів на витрати по обробці 
ризику й супутні витрати. У деяких галузях, фінансування ризику відноситься 
тільки до субсидування фінансових наслідків, пов'язаних з ризиком. 

ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ – система заходів, яка спрямована на поліпшення природних умов 
шляхом регламентованого використання і культивування рослинних угруповань 
(вирощування меліорантних культур, створення лісосмуг тощо). 

ФІТОНЦИДИ – хімічно активні речовини рослинного походження, які згубно діють на 
бактерії та гриби. Виділяються рослинами в атмосферу або утворюються 
внутрішньоклітинно. Виконують захисну роль для рослин, згубно діючи на 
мікроорганізми; підвищують чистоту, стерильність повітря. Значну кількість Ф. 
продукують цибуля, часник, цитрусові, яловець, сосна та ін. 

ФІТОРЕКУЛЬТИВАЦІЯ – комплекс заходів, спрямованих на поліпшення і створення 
родючості рекультивованих земель за допомогою вирощування трав’янистих, 
чагарникових і деревних меліоративних культур. 

ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ – сукупність науково обґрунтованих прийомів виявлення й 
усунення засміченості ґрунтів бур'янистими рослинами, зараженості ґрунтів 
хворобами й шкідниками сільськогосподарських рослин. 

ФІТОТОКСИЧНІСТЬ ҐРУНТУ – властивість ґрунту пригнічувати ріст і розвиток вищих 
рослин. 

ФІТОФАГИ – рослиноїдні організми – тварини, які харчується рослинами. 

ФІТОЦЕНОЗ – історично сформована сукупність видів рослин, що існує на території з 
більш-менш однотипними кліматичними, ґрунтовими та іншими умовами. 

ФІТОЦЕНОЗ КУЛЬТУРНИЙ – штучні, створені людиною угруповання рослин, у яких 
між компонентами існують ценотичні взаємини, взаємовплив. Розрізняють Ф.К.: 
короткочасні - 1-3 роки (поля, городи, клумби), тривалі - 8-10 років (сіяні луки), 
постійні - понад 10 років (сади, парки, лісозахисні смуги). Угруповання культур 
виділено в агрофітоценози. 

ФІТОЦЕНОЗ ШТУЧНИЙ – культурфітоценоз; угруповання польових, городніх, садових 
або лісових культур, де між компонентами спостерігаються ценотичні 
взаємовідносини. Розрізняють Ф.Ш. короткочасні: поля, городи, квітники (1-3 



роки) і постійні: сади, полезахисні смуги, тощо (понад 10 років). Ф.Ш. польових 
культур виділяють в агрофітоценози. 

ФІТОЦЕНОТОП – змінені під впливом рослинності екологічні умови місцезнаходження в 
певних місцезростаннях, тобто екотоп, що перетворений рослинністю у біотоп. 

ФОНД ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН – сукупність поживних речовин, що бере участь у 
біотичному кругообігу; поділяють на резервний і обмінний фонди. 

ФОНД РЕЧОВИН ОБМІННИЙ – активний і доступний фонд поживних речовин, для 
якого характерний швидкий обмін між організмами і навколишнім середовищем. 

ФОНОВА КОНЦЕНТРАЦІЯ В ҐРУНТІ – середня концентрація речовини в 
досліджуваному ґрунті зумовлена геологічними або ґрунтоутворювальними 
чинниками. 

ФОНОВИЙ ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТІ – вміст металів, що відповідає 
природному хімічному складу ґрунту. 

ФОНОВИЙ ВМІСТ ЗАБРУДНЕННЯ В ҐРУНТІ – вміст хімічних речовин у ґрунтах 
територій, що не піддаються техногенному впливу або відчувають його в 
мінімальному ступені. 

ФОРМИ РОСЛИН ЮВЕНІЛЬНІ – форми органів рослин у молодому віці, які помітно 
відрізняються від цих самих органів у дорослих рослин. 

ФОСФАТИЗАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА – техногенне збільшення вмісту фосфору в 
навколишньому середовищі внаслідок виробництва і застосування фосфорних 
добрив, різних фосфовмісних препаратів та ін. Ф.С. погіршує якість 
навколишнього середовища. Ф.С. водоймищ призводить до їх евтрофікацій. 

ФОСФОР – хімічний елемент, який у природі у вільному стані не зустрічається; складає 
близько 0,12 % маси земної кори. Ф. є важливою складовою частиною живих 
організмів, він міститься в кістках, рослинних і тваринних білках. Для рослин і 
тварин Ф. є досяжним тільки в формі хімічних сполук, головним чином у вигляді 
фосфатних мінералів. Ф. приймає участь в побудові клітини, входить до складу 
нуклеїнових кислот, нуклеопротеїдів, фосфатидів, сахарофосфатів, фітину та 
лецитину, тобто сполук, що відповідають за спадковість та переносення генетичної 
інформації, беруть участь у процесах дихання, біосинтезі складних вуглеводів і 
перебігу фотосинтезу. Цей елемент - складова багатьох макроергічних сполук, 
таких як АТФ, АДФ та аденозинмонофосфат-АМФ, що є джерелами енергії в 
рослинному організмі. У молодих рослинах Ф. легко переміщується із старих 
тканин у молодші, а при дозріванні більша частина засвоєного Ф. нагромаджується 
в насінні та плодах. Свідченням цього може бути наявність Ф. в складі золи насіння 
зернових і зернобобових культур у межах 40-45 %, соломи - в 3-5 разів менше. 
Кількість органічних сполук у рослинах різко переважає над мінеральними (в 
середньому 89% від загального Ф.). Цей елемент мало впливає на нагромадження 
білка у рослинах. У той же час достатнє фосфорне живлення збільшує частку 
генеративних органів у загальній біомасі врожаю, підвищує вміст крохмалю у 
продукції та цукру в коренеплодах, фруктах і овочах. Поліпшується також якість 
волокна у луб'яних культур. Дефіцит Ф. починає проявлятися з нижніх листків. 
Вони мають зелений колір із блакитним відтінком (за достатньої кількості азоту), 
але між жилками появляються бурі плями, які зливаються і листок повністю 
засихає. Часто на стеблі та листі утворюється фіолетово-червоний відтінок, а краї 



листкових пластинок загинаються догори. В цілому рослини відстають у рості й 
сповільнюється онтогенез. 

ФОСФОРНІ ДОБРИВА – мінеральні речовини, що містять в своєму складі фосфорний 
ангідрид (Р2О5) і використовуються як джерело фосфорного живлення рослин. За 
розчинністю та доступністю для рослин Ф.Д. поділяють на три  групи: 1) розчинні 
у воді і легкодоступні для всіх рослин; 2) нерозчинні у воді, але розчинні у слабких 
кислотах і також доступні для рослин; 3) нерозчинні у воді і погано розчинні у 
слабких кислотах; доступні для більшості рослин лише після взаємодіє їх з 
кислими ґрунтами. Сировиною для виробництва Ф.Д. є дві основні форми 
фосфатів: апатити Кольського півострова вулканічного походження і фосфорити - 
осадкові породи. 

ФОТОСИНТЕЗ – синтез зеленими рослинами органічних речовин із вуглекислого газу і 
води за допомогою світлової енергії, що вбирається хлорофілом. Основний процес 
новоутворення органічних речовин на Землі. Він визначає кругообіг вуглецю, 
кисню та інших елементів, а також є основним механізмом трансформації сонячної 
енергії в енергію хімічних зв’язків.  

ФУМІГАНТИ – (від лат. fumіgo - окурюю, димлю) рідкі, тверді й газоподібні хімічні 
препарати для знищення шкідників і збудників хвороб сільськогосподарських 
рослин шляхом обробки отрутними парами, газами й аерозолями. Застосовують на 
складах, у теплицях, парниках, для обробки зерна, овочів, фруктів і т.п.  Проводять 
машинами - фумігаторами. 

ФУМІГАЦІЯ ГРУНТУ – сільськогосподарський засіб боротьби із шкідливою зоофауною 
ґрунту шляхом введення в ґрунт отруйної пари, газу або диму. 

ФОСФАТИЗАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА – техногенне збільшення вмісту фосфору в 
навколишньому середовищі внаслідок виробництва і застосування фосфорних 
добрив, різних фосфовмісних препаратів та ін. Ф. с. погіршує його якість. Ф. с. 
водоймищ призводить до їх евтрофікацій. 

ФУМІГАНТ – загальна назва токсичних або відлякуючих препаратів, які застосовуються у 
вигляді парів, газів у приміщеннях, складах, тваринницьких дворах з метою 
дезинфекції і боротьби з паразитами або шкідниками. 

ФУМІГАЦІЯ ПЕСТИЦИДОМ – уведення пестициду в паро- чи газоподібному стані в 
середовище перебування шкідливого організму. 

ФУНГІСТАТИК – хімічна речовина, що має властивість інгібувати розвиток патогенних 
грибів. До Ф. відносяться, наприклад, фітонциди. 

ФУНГІЦИДИ – хімічні препарати для боротьби з патогенними грибами. Ф. вносять у 
ґрунт, ними протруюють насіння, проводять обпилювання й обприскування 
рослин. 

 

 

 



Х 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОСТІ – вимірювальні результати функціонування 

систем екологічного керування, що відносяться до контролю екологічних аспектів 
діяльності організацій, заснованих на екологічній політиці, її цілях і завданнях. 

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ – хімічні речовини, що вводяться в харчові продукти для 
поліпшення їхніх органолептичних властивостей і збільшення строків зберігання. 
До них відносяться консерванти (напр., бензойна кислота); антиокислювачі 
(аскорбінова кислота й ін.); загущувачі, гелеутворювачі, емульгатори, розпушувачі 
й ін. (агар, крохмаль, танін); харчові барвники (каротиноїди й ін.); ароматизатори, 
інтенсифікатори смаку й смакові речовини (солі глутамінової кислоти, цукор, 
поварена сіль); вітаміни, мікроелементи й ін. 

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ – продукти рослинного і тваринного походження, які людина 
використовує для харчування. 

ХИЖАЦТВО – форма міжвидових взаємовідносин, коли одна тварина (агресор) поїдає 
іншу (жертву). Прикладом хижацтва у тваринництві є поїдання вовками овець та 
інших видів тварин, кури нерідко стають жертвами лисиць, шулік. Екологічні 
зв'язки хижаків і жертв спрямовують хід еволюції відповідних видів. 

ХІМІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА – комплекс заходів, який полягає в 
широкому та планомірному використанні хімічних засобів і методів для 
підвищення урожаю сільськогосподарських культур, покращення властивостей 
ґрунтів та якості сільгосппродукції, підвищення продуктивності тваринництва, 
захисту корисних рослин і тварин від шкідників, хвороб і несприятливих умов 
існування. 

ХІМІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА – безпосереднє використання добрив і меліорантів, а також 
хімічних засобів захисту рослин від хвороб і шкідників (пестицидів). 

ХІМІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ – забруднення навколишнього середовища, що формується в 
результаті зміни його природних хімічних властивостей або при надходженні в 
середовище хімічних речовин, невластивих йому, а також у концентраціях, що 
перевищують фонові (природні) середньобагаторічні коливання кількостей яких-
небудь речовин для розглянутого періоду часу. 

ХІМІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ – 1) зміна хімічного складу ґрунту, що виникло під 
прямим або непрямим впливом фактора землекористування (промислового, 
сільськогосподарського, комунального), що викликає зниження його якості й 
можливу небезпеку для здоров'я населення; 2) зміна хімічного складу ґрунту 
внаслідок антропогенної діяльності, яке має наслідком погіршення його якості. 

ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ – якісна та кількісна оцінка хімічного складу природних,  
стічних, технологічних та ін. вод за сукупністю розчинених у воді газів, органічних 
і мінеральних речовин, які знаходяться у воді у різних хімічних і фізичних станах 
(іонному, молекулярному, комплексному та колоїдному). За результатами Х.А.В. 
встановлюють водневий показник (рН), вміст мінеральних компонентів, в 
основному в іонній формі (HCO3

-, CO3
2-, SO4

2-, Cl-, Br-, F-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ ), 
органічних (різного походження, розчинених, завислих та у колоїдній формі) та 
біогенних (сполуки азоту, фосфору, кремнію, заліза) речовин, мікроелементів 
(вміст яких менше 1 мкг/л), розчинених газів (O2, N2, CO2, СH4, H2S та ін.), 



забруднюючих речовин, як створених людиною (феноли та їх похідні, синтетичні 
поверхнево активні речовини та ін.), так і природних речовин у підвищених 
концентраціях (важкі метали, солі, кислоти, луги, нафта та ін.). Складність 
проведення Х.А.В. визначається не тільки великою кількістю хімічних елементів, 
які містяться у ній, а й значним розмаїттям форм кожного елемента, тому у ряді 
випадків власне Х.А.В. передують операції попереднього виділення компонента і 
відокремлення його від інших сполук. На теперішній час в Україні здійснюється 
моніторинг хімічного складу води для екологічної оцінки її якості, застосовуються 
хімічні, електрохімічні, оптичні, фотохімічні, хроматографічні та фізико-хімічні 
методи.  

ХЛОРОЗ – захворювання рослин, яке викликане недостачею деяких елементів у ґрунті 
(частіше всього магнію та заліза) або вірусами. Виражається в пожовтінні листків. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ц 
ЦВІТІННЯ – етап розвитку рослини, коли її квітки готові до запилення. Початок і 

тривалість Ц. окремих рослин, квіток і суцвіть є видовою ознакою, проте значною 
мірою залежить від факторів зовнішнього середовища: умов живлення, 
температури, освітлення тощо. Ц. прискорюють прямі сонячні промені, сухе 
повітря, нестача у ґрунті вологи. 

“ЦВІТІННЯ” ҐРУНТУ – інтенсивне розмноження мікроскопічних водоростей на поверхні 
та у верхньому шарі ґрунту із зміною його забарвлення. Спостерігається в періоди 
підвищеної вологості. 

ЦЕНОГЕНЕЗ – еволюційний процес формування нових (таких, які раніше не існували) 
типів рослинних угруповань.  

ЦЕНОЗ – будь-яке угруповання: біоценоз, фітоценоз, зооценоз, мікроценоз та ін. 

ЦЕНОЗИ ЕТАЛОННІ – корінні або малозмінені природні угруповання, що можуть бути 
зразком, еталоном при штучному відтворенні угруповань даного типу. 

ЦЕНОЕКОСИСТЕМА – елементарна система, яка відповідає біоценозу з характерним для 
неї біоценотичним середовищем і трофічними зв’язками, сталим кругообігом 
речовин, потоком енергії, продуктивністю й авторегуляцією. 

ЦЕНОПОПУЛЯЦІЯ – сукупність особин одного виду в межах одного біогеоценозу, яка 
характеризується внутрішнім обміном генетичною інформацією, стабільністю 
флуктуацій чисельності, вікового і статевого складу, біогеоценотичними 
(трофічними, алелопатичними, консорційними) зв’язками з іншими живими 
компонентами біогеоценозу та абіотичним середовищем і постійним перебуванням 
у стані боротьби за існування й природного добору 

ЦИРКУЛЯЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ У БІОСФЕРІ – переміщення пестицидів у ґрунті, 
атмосфері й воді під впливом фізико-хімічних та біологічних чинників. 

ЦІЛИНА – природна земля, яка ніколи не використовувалась у землеробстві й перебуває 
під природною рослинністю. 

ЦІЛИННІ ҐРУНТИ – ґрунти, які ніколи не використовувались в землеробстві й 
знаходяться під природною рослинністю. 

ЦІЛЬОВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОКАЗНИК – загальний цільовий показник стану 
навколишнього середовища, що виражається кількісно там, де це реально, і 
випливає з екологічної політики, яку організація прагне досягти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ч 
ЧИЗЕЛЮВАННЯ – захід мілкого, звичайного чи глибокого обробітку чизельними 

знаряддями, при якому ґрунт добре кришиться, розпушується й частково 
перемішується. 

ЧИННИК НЕБЕЗПЕЧНИЙ (небезпека) – біологічний, хімічний, фізичний чинник або 
умови в продукті, які потенційно можуть заподіяти шкоду здоров'ю людини. 

ЧИННИКИ АБІОТИЧНІ – сукупність умов зовнішнього неорганічного середовища, що 
прямо чи опосередковано впливають на живі організми. Ч.А. поділяються на 
хімічні (склад атмосфери, морські і прісні води, ґрунт тощо), кліматичні 
(атмосферний тиск, переміщення повітряних мас, морські течії, радіація тощо), 
орографічні, едафічні (ґрунтові) тощо. Лісомеліоративні заходи істотно впливають 
на деякі абіотичні фактори, змінюючи їх на більш сприятливі для росту як самих 
насаджень, так і біологічних об'єктів на угіддях, що перебувають в межах їх 
захисного виливу. 

ЧАС САМООЧИЩЕННЯ ҐРУНТУ (ШВИДКІСТЬ ДЕТОКСИКАЦІЇ) – інтервал часу, 
протягом  якого відбувається зменшення масової частки забруднюючий ґрунт 
речовини на 96% від первісного забруднення або його фонового вмісту. 

ЧАСТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ – вибіркове вирівнювання поверхні, що забезпечує 
створення сприятливих умов для цільового освоєння порушених земель. 

ЧИСТЕ ПАСОВИЩЕ – пасовище, на якому або відсутні чагарники, пні, дерева, камені, 
купини, або вони рівномірно покривають до 10 % площі ділянки. 

ЧИСТОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ – остаточне вирівнювання поверхні й виправлення 
мікрорельєфу при незначних обсягах земельних робіт. 

ЧИСТОТА ПРОДУКЦІЇ ЕКОЛОГІЧНА – ступінь відповідності споживчих властивостей 
продукції, яка розробляється згідно вимогам екологічної безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ш 
ШАР ҐРУНТУ ОКУЛЬТУРЕНИЙ – шар ґрунту, який після раціонального обробітку, 

внесення добрив та застосування агротехнічних і меліоративних заходів набуває 
сприятливих властивостей для вирощування сільськогосподарських культур. 

ШАР РЕКУЛЬТИВАЦІЙНИЙ – штучно створений при рекультивації земель родючий 
шар із сприятливими умовами для росту рослин. Товщина його повинна становити 
не менше 30-40 см. 

ШКІДЛИВА РЕЧОВИНА – речовина, яка при контакті з організмом людини може 
викликати захворювання або зміну в стані здоров'я. 

ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ ДЛЯ РОСЛИН – організми, що знижують урожай або 
погіршують його якість і приносять економічні збитки сільському господарству. 
До шкідливих організмів зазвичай відносять бактерії, гриби, віруси, комах і кліщів, 
які пошкоджують рослини, а також гризунів і бур'яни. 

ШКІДНИК – будь-який біотичний фактор, спроможний завдати шкоди важливому для 
господарства організму (рослині, тварині) або споруді. 

ШКІДНИКИ – тварини, які ушкоджують вирощувані рослини й їх плоди, дерева та кущі, 
продукти харчування, текстильні й дерев’яні матеріали і т.д. Ш. є найчастіше 
нематоди, комахи, деякі равлики й інші. Появі значної кількості Ш. сприяло 
розведенні одного виду рослин на великій площі. Втрати, які викликані Ш. в 
вирощуваному землеробстві, досягають в світовому масштабі 10-15 % врожаю. 
Надмірне використання хімічних засобів захисту рослин призвело до того, що 
численність комах і кліщів, які стійкі до пестицидів, подвоюється кожні 12 років. 
Раціональний захист від Ш. складається з: профілактики, проходженні карантину, 
відповідній агротехніці, знешкодженні бур’янів і залишків після збирання врожаю 
на полях, використанню стійких сортів і біологічного, хімічного, фізичного та 
механічного методів боротьби з Ш. 

ШКІДНИК РОСЛИН – умовне поняття, що використовується для визначення видів 
тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів, які спричинюють екологічне порушення 
життєдіяльності рослин. До III. р. також відносять види, цінність яких є нижчою, 
ніж цінність спожитого ними рослинного корму. 

ШКОДА ВІД БУР'ЯНІВ – збитки від бур'янів унаслідок недобору врожаю, погіршення 
його якості та збільшення затрат часу і матеріально-енергетичних ресурсів на 
додатковий обробіток. 

ШТАМ – чиста культура мікроорганізмів чи вірусів одного виділеного з якогось 
середовища чи добре вивченого виду, що відрізняється від інших культур того ж 
виду організмів рядом фізіолого-біохімічних властивостей (наприклад, чутливістю 
до антибіотиків). 

ШТРАФ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ – грошове стягнення, яке накладається на 
юридичних і фізичних осіб за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу. 
Кошти спрямовуються на заходи з охорони довкілля і відновлення природних 
ресурсів. 

ШТУЧНІ ҐРУНТИ – ґрунти, які створюються в процесі рекультивації земель з порушеним 
ґрунтовим покривом, а також органо-мінеральні суміші, які використовуються в 
теплицях, парниках, оранжереях. Ш.Ґ. на порушених землях створюють 



нанесенням родючого насипного шару (переважно гумусового або торф’яного). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Щ 
ЩІЛЬНІСТЬ ҐРУНТУ – маса сухого ґрунту в одиниці об'єму непорушної будови (г/см3). 

Залежить від гранулометричного складу, природи мінералів, вмісту органічних 
речовин, структурного стану тощо. 

ЩІЛЬНІСТЬ ҐРУНТУ ОПТИМАЛЬНА – щільність ґрунту, за якої створюються найкращі 
умови для росту і розвитку рослин. Оптимальна щільність для більшості польових 
культур здебільшого перебуває в межах від 1,1 до 1,3 г/см3, в окремих випадках -
1,4 г/см3. Напр., кращого розпушення ґрунту потребують корене- та бульбоплідні 
рослини. 

ЩІЛЬНІСТЬ ҐРУНТУ РІВНОВАЖНА – щільність ґрунту, яка встановлюється під 
впливом зовнішніх і внутрішніх факторів на полях, які певний час не 
обробляються. Щ.Ґ.Р. не завжди відповідає оптимальній щільності, яка необхідна 
рослинам. 

ЩІЛЬНІСТЬ МІКРОБНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ – середня кількість особин мікробної популяції, 
які існують в одиниці площі або об'єму досліджуваного біотопу. 

ЩІЛЬНІСТЬ ПОКРИТТЯ – заповненість поверхні ґрунту рослинами при розгляданні 
рослинного покриву зверху. 

ЩІЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ – середня кількість особин на одиницю площі. 

ЩІЛЬНІСТЬ ТВЕРДОЇ ФАЗИ ҐРУНТУ – відношення маси ґрунту до маси рівного об’єму 
води, взятої при температурі 4°С. 

ЩІЛЮВАННЯ – спеціальний захід обробітку ґрунту для нарізання глибоких щілин, що 
поліпшує водопроникність. Глибина - 50-60 см через 5-10 м проходу щілиноріза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ю 
ЮНЕП – програма ООН з навколишнього середовища (Unіted Natіons Envіronment 

Program, UNEP). 

ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. ця 
спеціалізована організація надає важливого значення роботі у галузі охорони 
навколишнього середовища, організувавши міжнародну програму “Людина і 
біосфера”.  

ЮНЕФ – Фонд Програми ООН з охорони навколишнього середовища (Unіted Natіons 
Envіronment Fund). 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ – різновид 
соціальної відповідальності за екологічні правопорушення, сутність якої полягає у 
застосуванні до правопорушників заходів правового примусу, передбачених 
санкцією порушеної екологічної норми, що містить певні позбавлення та 
обмеження особистого, майнового та іншого характеру. Реалізується в межах 
правовідносин між державою в особі спеціально уповноважених органів у галузі 
охорони навколишнього природного середовища, правоохоронних органів, інших 
уповноважених суб’єктів і особою (фізичною, юридичною, посадовою), яка 
вчинила екологічне правопорушення, щодо застосування до останньої відповідного 
стягнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я 
ЯВИЩЕ АНТРОПІЧНЕ – явище, викликане господарською діяльністю людини або його 

поведінкою. 

ЯКІСТЬ ВОД(И) – 1) ступінь відповідності показників якості води потребам людей і/або 
технологічним вимогам (у тому числі для зрошення); 2)  характеристика складу й 
властивостей води, що визначає придатність її для конкретних видів 
водокористування. “Відмінна” якість вод – з екологічних позицій – це якість води, 
яка формується у водних об'єктах з “відмінним” екологічним станом і відповідає 
найвищим екологічним і споживчим кондиціям. “Добра” якість вод – з екологічних 
позицій – це якість води у водному об'єкті за наявності чи умов досягнення 
“доброго” екологічного стану поверхневих вод. Необхідна повнота і об'єктивність 
характеристики якості поверхневих вод досягається широким набором показників, 
які відображають особливості абіотичної і біотичної складових водних екосистем. 
Для оцінки екологічного благополуччя водних об’єктів та визначення комплексу 
водоохоронних заходів встановлюється екологічний норматив якості води, який 
містить науково обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин та 
показники якості води (загально-фізичні, біологічні, хімічні, радіаційні). При 
цьому, ступінь забрудненості водних об’єктів визначається відповідними 
категоріями якості води. 

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ – сукупність позитивних і негативних властивостей, пов'язаних із 
використанням ґрунтів і функціями ґрунтів. 

ЯКІСТЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – 1) стан навколишнього середовища, що 
характеризується фізичними, хімічними, біологічними й іншими показниками й 
(або) їхньою сукупністю; 2) ступінь відповідності антропогенних і/або техногенних 
умов діяльності потребам розвитку техносфери з урахуванням забезпечення 
безпеки біосфери. 

ЯКІСТЬ ПРИРОДНИХ ВОД – ступінь відповідності фізико-хімічних і біологічних 
характеристик відповідним потребам (питного, промислового, 
сільськогосподарського використання). З метою гідрохімічного контролю і оцінки 
якості поверхневих вод (водних ресурсів) у системі Держводгоспу України слід 
вимірювати 22 загальносанітарних і 14 специфічних показників якості води. Це 
температура води, прозорість, смак, запах, кольоровість, змулені частинки, 
водневий показник рН, розчинений кисень О2, двоокис вуглецю СО2; азот 
амонійний NH4, азот нітратний і нітритний NO3, NO2, фосфати і загальний фосфор, 
залізо загальне, кремній Si, перманганатна окислюваність, ХСК, БСК (повне і за 5 
діб), лужність, кислотність, кальцій, магній, натрій, калій, хлориди, сульфати, 
жорсткість і сухий залишок (І група). Токсикологічний контроль якості 
поверхневих вод здійснюють за такими показниками: феноли, нафтопродукти, 
амінопродукти, нітропродукти, фтор, СПАР, хром+3, хром+6, мідь, цинк, марганець, 
кадмій, нікель, кобальт, алюміній, срібло, фосфорорганічні інсектициди, триазинові 
гербіциди, хлорорганічні пестициди (II група). 

ЯКІСТЬ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА – ступінь відповідності біонатурних природних 
умов для безпечної життєдіяльності суб'єктів і об'єктів біосфери. 

ЯРИ – великі вимоїни, часто із численними вершинами, що виникли в результаті ерозійної 
діяльності снігових і дощових вод, особливо в областях поширення рихлих 
відкладів, що легко розмиваються (лесів, суглинків). Я. характеризуються крутими 



схилами V-подібної форми поперечного перерізу і приблизно трикутної форми в 
плані. Я. – одні із головних постачальників наносів у річки. 

ЯРОВІЗАЦІЯ – прискорений перехід рослин від вегетативного до генеративного розвитку 
(тобто від росту до плодоносіння) під дією низьких позитивних температур, 
підвищеної вологості й тощо. Може викликатися штучно. 

ЯРУЖНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ – показник, який відображає ступінь ураження певної території, 
сільськогосподарських угідь, поселень чи басейнових систем ярами. Основні 
характеристики Я.Т.: щільність ярів (кількість ярів або їхніх вершин на обліковій 
площі); ступінь ураження ярами облікової площі (відношення площі ярів до площі 
облікової ділянки, виражене у відсотках); середній шар яружної ерозії (відношення 
об’єму ярів, утворених на обліковій ділянці за певний інтервал часу до її площі); 
середні довжина, глибина, об’єм ярів; середній модуль винесеного з ярів за певний 
інтервал часу уламкового матеріалу (м3/га рік); середня швидкість лінійного росту 
ярів; потенціал розвитку яружної ерозії (максимально можливий ріст ярів у 
довжину, можливе збільшення кількості вершин, площі та об’єму ярів, їх густоти 
тощо); величина нереалізованого потенціалу розвитку ярів тощо. 

ЯРУС – структурна частина фітоценозу, відокремлена від інших не лише морфологічно, 
флористично й екологічно, а й фітоценотично. 
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