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РЕФЕРАТ

Грудін Олег Вікторович Тема: «Оцінка та усунення виснажливості орних

земель Вільшанського району Кіровоградської області»

Обсяг роботи: сторінок - 94, таблиць - 50, рисунків - 6, літературних

джерел - 41.

     Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та списку

літератури.

     У вступі обґрунтовано вибір теми роботи, а також визначені її новизна і

практична цінність.

    У першому розділі виконано аналіз впливу рільництва на стан орних

земель, який забезпечує їх природну родючість і, опосередковано, сприяє

вирішенню продовольчої проблеми людства.

    З цієї позиції принципово важливо таке ведення рільництва, при якому

виключається або мінімізується погіршення стану орних земель, яке

накопичується щорічно через їх виснажливість.

    Визначено, що виснажливість орних земель за сутністю є першою,

латентною стадією їх потенційно започаткованої майбутньої деградації.

    Обгрунтовано залежність виснажливості ріллі від спеціалізації землеробства

сільськогосподарським підприємством .

   Другий розділ  присвячений аналізу сільськогосподарського

виробництва Вільшанського району.

    Визначено 46 сільськогосподарських підприємств, основною діяльністю

яких є рільництво. Встановлено потужність зазначених підприємств, яка

еквівалентна площі орних земель, що знаходяться в їх землекористуванні. В

розгляд не включались землекористувачі, виробнича діяльність яких

обмежувалась площею наданого їм індивідуального земельного паю.

Потужність прийнятих до розгляду підприємств знаходиться в діапазонівід 

десятків до тисяч гектарів, що звичайно впливає на спеціалізацію та

технологію виробництва, обумовлюючи асортимент культур та можливу

наявність тваринництва.

    У третьому розділі визначено природні та технологічні показники, що



впливають на величину виснажливості ріллі.

    Оцінено відомі розробки щодо визначення виснажливості ріллі та

запропоновано методику, яка дозволяє визначати виснажливість в умовних

балах, збільшення яких свідчить про посилення виснажливості.

   Розроблено градацію рівня виснажливості – від її практичної відсутності

(менше 20 балів) до дуже значної (понад 100 балів). Експертна оцінка

значимості впливових факторів проводилась за 5-и бальною шкалою, а

загальний їх вплив визначався сумою балів всіх факторів.

    Зібрано інформацію щодо переліку та значимості факторів стосовно

виробничої сільськогосподарської діяльності кожного землекористувача

Вільшанського району та визначено еквівалентний прийнятому землеробству

бал виснажливості ріллі.

   У четвертому розділі проведено аналіз отриманої інформації стосовно

балу виснажливості ріллі кожного з розглянутих сільськогосподарських

підприємств.

   Виявилось, що переважна більшість землекористувачів Вільшанського

району свою виробничу діяльність реалізують в межах суттєвої та значної

виснажливості ріллі. Показано, що рільнича діяльність підприємств з більшою

площею орних земель призводить до суттєвого посилення їх виснажливості.

Визначено підприємства з найбільш виснажливою для ріллі діяльністю

та встановлено ймовірні причини зазначеної ситуації.

   У висновках пропонуються технологічні та організаційні заходи щодо

послаблення виснажливості орних земель взагалі та зокрема 

Вільшанськогорайону.
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