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ЕВОЛЮЦІЮ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

Зроблений аналіз праць Д.М. Прянишникова, в яких висвітлюється ево-

люція теоретичних і практичних основ систем землеробства. Показаний 

внесок науковця в розробку прогресивних систем землеробства для різ-

них ґрунтово-кліматичних зон країни. Акцентовано увагу дослідження 

вченим впливу продуктивних сил і виробничих відносин на еволюцію 

систем землеробства як невід’ємної складової будь-якої системи ведення 

сільського господарства. 
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добрива, інтенсифікація, сівозміна, культура землеробства. 

 

Сделан анализ трудов Д.Н. Прянишникова, в которых освещается эво-

люция теоретических и практических основ систем земледелия. Показан 

вклад ученого в разработку прогрессивных систем земледелия для раз-

личных почвенно-климатических зон страны. Акцентировано внимание 

на исследование ученым влияния производительных сил и производст-

венных отношений на эволюцию систем земледелия как неотъемлемой 

составляющей любой системы ведения сельского хозяйства. 

Ключевые слова: система земледелия, история, плодородие почвы, удоб-
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The analysis of D.N. Pryanishnikov works, which highlight the evolution of 

theoretical and practical fundamentals of farming systems. The contribution 

of the scientist in the development of innovative farming systems for different 

soil-climatic zones of the country. Accentuated by research scientists to 

influence the productive forces and production relations in the evolution of 

farming systems as an integral part of any farming system. 
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Вступ. Видатний російський агрохімік, фізіолог і землероб 

Д.М. Прянишников народився 6 листопада 1865 р. в Іркутську. Він закінчив 

місцеву гімназію, природниче відділення фізико-математичного факультету 

Московського університету і Петровську академію. В 1892 р. він отримав ві-
дрядження за кордон. Працюючи у відомого швейцарського вченого 

Е. Шульце, Д.М. Прянишников зробив ряд великих відкриттів в області пере-
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творення білкових речовин в рослинному організмі. Ці дослідження послу-

жили фундаментом для подальших видатних праць з вивчення закономірнос-

тей аміачного і нітратного живлення рослин [1]. 

Аналіз останніх досліджень. З 1895 по 1948р. науковець працює в Мос-

ковській сільськогосподарській академії ім. К.А. Тімірязєва. Перед революці-
єю 1917 р. йому вдається створити станцію з вивчення живлення рослин (ни-

ні Агрохімічна дослідна станція ім. Д.М. Прянишникова), із співробітників 

якої сформувалася наукова школа агрохіміків і фізіологів, яка згодом набула 

всесвітньої слави. 

Після революції науковець бере активну участь в розробці планів хімізації 
вітчизняного землеробства і виступає одним із організаторів Науково-

дослідного інституту по добривам [2]. 

Для Д.М. Прянишникова був характерний широкий діапазон наукових ін-

тересів. Крім природничих наук, його приваблювали і науки історичні. Заці-
кавленість до історичних проблем у нього пробудилася досить рано. 

Ще в студентські роки він слухав лекції В.О. Ключевського, серйозно ви-

вчав політичну економію, виступав з доповідями на соціально-економічні 
теми [3]. Інтерес до вивчення історичного минулого у Д.М. Прянишникова 

був постійним, про що свідчать записні книжки вченого, його спеціальні 
праці з історії агрономічної думки і землеробства [4]. Він був визначним ав-

торитетом в цій області. В статті “Академик Дмитрий Николаевич Пряниш-

ников (К 50-летию научной деятельности)” М.І. Вавілов відзначав його “пер-

воклассное знание истории мировой агрономии” [5]. 

І по сьогодні внесок, зроблений вченим у дослідження історії землеробс-

тва, не став предметом спеціального вивчення. Найбільш повно в працях 

Д.М. Прянишникова були висвітленні питання становлення і розвитку систем 

землеробства, історії агрономічної освіти і еволюції аграрної науки. 

В процесі дослідження історичного розвитку систем землеробства знайш-

ли своє відображення багатовіковий досвід хлібороба, наукові уявлення про 

заходи відтворення родючості ґрунту. Знання еволюції систем та інтенсифі-
кації землеробства давали Д.М. Прянишникову уявлення про співвідношен-

ня, що історично склалося між механізацією і хімізацією, тваринництвом і 
рослинництвом в сучасній йому сільськогосподарській практиці. Тому це пи-

тання представляло для нього певну виробничу зацікавленість, оскільки гли-

боке розуміння історії розвитку систем землеробства давало змогу правильно 

вирішувати конкретні практичні завдання, боротися за передовий напрямок в 

аграрній науці. 
“Что касается путаницы, которая создана сторонниками травополья, – пи-

сав він в 1944 р., – то для ее устранения… не требуется вмешательства поч-

воведов, нужно только восстановить правдивое изложение истории земледе-

лия в Западной Европе…, устранив ту фальсификацию истории, которую 

протащил Буш в книгу В.Р. Вильямса в 1936 г.” [6]. 
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Вивчення поглядів Д.М. Прянишникова, економіста і видатного агрохімі-
ка, продиктоване також необхідністю боротьби проти спрощеного розуміння 

зв’язку між еволюцією систем землеробства і суспільно-економічним устро-

єм. 

Постановка завдання. Здійснити цілісний історико-науковий, неупе-

реджений, глибокий і всебічний аналіз причин виникнення та еволюції по-

ліпшеної зернової (парозернової) системи землеробства та з’ясувати роль 

вчених і практиків в її становленні та розвитку. 

Проаналізувати творчу спадщину академіка Д.М. Прянишникова, прис-

вячену вивченню еволюції систем землеробства, дати оцінку поглядам вчено-

го щодо розвитку теоретичних і практичних основ систем рільництва та їх 

складових ланок; розкрити внесок науковця у формування і становлення ін-

тенсивних екологічно безпечних систем хліборобства. 

Результати досліджень. Д.М. Прянишников вперше чітко відокремлює 

за змістом поняття “культура землеробства” і “рівень розвитку” сільськогос-

подарського виробництва, визначає типи систем землеробства, дає їм най-

більш повну агрономічну характеристику і показує діалектику їх внутрішньо-

го розвитку. Звичайно, все це стало можливим тільки на певному етапі розви-

тку агрономічної науки, зокрема, землеробства і агрохімії. Детальне дослі-
дження мінерального живлення рослин, що проводилося 

Д.М. Прянишниковим і його школою, дало можливість всебічно з’ясувати 

значення різних способів і заходів відтворення родючості ґрунту. При цьому 

вчений застосував ряд оригінальних методів дослідження. 

Як відомо, процес історичного становлення систем землеробства та їх ду-

же різноманітних форм визначається цілим рядом факторів соціально-

економічного і природного порядку, взаємодія яких інколи дуже складна, що 

утруднює визначення навіть тенденції їх розвитку. Тому Д.М. Прянишников 

вдається до методу логічної абстракції, створення певної загальної схеми ро-

звитку землеробства [7]. 

Вчений зазначає, що перехід від однієї системи землеробства до іншої ві-
дбувається з різних причин ( в т.ч. і економічних) в різних районах в різні 
епохи [7]. Для розуміння схеми розвитку культури землеробства 

Д.М. Прянишников вибирає регіон, де цей процес досягає найбільшого роз-

витку і набуває класичної форми; таким районом, на думку науковця, була 

Західна Європа. 

Крім сприятливих кліматичних умов, неабияке значення для з’ясування 

найбільш логічної завершеності висхідного процесу еволюції культури зем-

леробства в цьому районі була наявність високорозвинутої промисловості і, 
зокрема відносно гармонійний розвиток землеробства і виробництва фабрич-

них товарів, “то и другое, – вказував він, – прогрессирует одновременно” [8]. 

Крім того, досліджуючи систему землеробства перш за все як спосіб відт-

ворення родючості ґрунту, Д.М. Прянишников, на наш погляд, вибрав саме 
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цей район тому, що тут при відносно малородючих ґрунтах решта умов були 

сприятливі для сільськогосподарського виробництва. 

Використовуючи дані історичного досвіду західноєвропейського земле-

робства, він накреслює загальну схему розвитку систем землеробства. 

Процес поступального розвитку культури землеробства пов’язується ним 

з поступовою інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, із зме-

ншенням земельних ресурсів і зростанням чисельності населення як міського, 

так і сільського. Вчений в цьому питанні швидше формально, ніж по суті, по-

діляв погляди старої російської агрономічної школи (О.П. Людоговського, 

О.В. Совєтова, О.С. Єрмолова та ін.), яка надавала визначальне значення де-

мографічним факторам [9]. 

І все ж Д.М. Прянишников діалектично пов’язував інтенсифікацію земле-

робства з долею суспільно-економічних формацій. Він вказував, що соціальні 
умови можуть стимулювати процес переходу від однієї системи землеробства 

до іншої, або ж, навпаки, гальмувати його. В той же час зміна систем земле-

робства, відкриваючи новий етап для розвитку продуктивних сил країни, 

вносить відповідні зміни в існуючі виробничі відносини. Так, як зазначає на-

уковець, впровадження плодозміну призвело до ліквідації в Німеччині об-

щинного землеволодіння [10]. 

За ступенем інтенсивності використання сільськогосподарських угідь і 
способом відтворення родючості ґрунту Д.М. Прянишников виділив чотири 

основні системи землеробства: заліжну, трипільну (парову), плодозмінну і 
промислову. Проходження етапів в розвитку культури землеробства ним 

пов’язується перш за все з вирішенням питання азотного живлення рослин. 

“В смене фаз, которые проходило земледелие, – вказував він, – мы видим яс-

ное отражение последовательных попыток разрешения прежде всего азотно-

го вопроса, причем ряд шагов в этом направлении был сделан еще раньше, 

чем человечество сознательно стало задумываться над проблемой снабжения 

растений азотом” [7]. 

Основними ознаками заліжної системи і різних форм її існування є, на 

думку вченого, відтворення родючості ґрунту за рахунок вловлювання скуд-

них доз аміаку і окислів азоту із атмосферних опадів, “устранение сорной ра-

стительности без особых затрат на усиленную обработку” ґрунту природним 

шляхом [7]. 

Д.М. Прянишников виділяє два способи відновлення родючості ґрунту за 

заліжної системи: переліг в степових районах і підсікання в лісових. Він вка-

зує на значення спалювання дерев за підсічно-вогневої системи землеробства 

(як фактора, що стимулює бактеріальну діяльність в ґрунті), а також гноєвого 

удобрення у вигляді “толок” [11]. Ним висувається критерій для поділу сис-

теми на неупорядковану і упорядковану. Перша передбачає повне розорю-

вання всіх земельних площ, тому за неї одна культура висівається декілька 

років підряд на одному й тому ж місці. За упорядкованої перелогової системи 
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під переліг залишають тільки 1/6 ділянки, в результаті чого встановлюється 

правильне співвідношення сірих і білих хлібів. 

Наступний якісний етап в розвитку систем землеробства – перехід до три-

пілля – зумовлюється, за Д.М. Прянишниковим, зростанням попиту на про-

дукцію сільськогосподарського виробництва, розвитком продуктивних сил 

суспільства. 

Відмінність трипілля від попередніх систем землеробства полягає у впро-

вадженні в сівозміну парового поля, що обробляється з метою знищення 

бур’янів і нагромадження нітратів. “Паровые поля, – вказував науковець, –  

являлись буртами… энергичной нитрификации. Приемы обработки были 

приспособлены к созданию условий для этого процесса” [11]. Цей процес 

уже вимагає значних затрат праці. Другорядним, зовсім не обов’язковим еле-

ментом парової системи, особливо на початковій стадії її розвитку, є застосу-

вання гною. Виключенням, як зазначає вчений, є північні райони, де трипілля 

вимагає удобрення на самому початку свого виникнення. 

Розглядаючи процес історичного розвитку систем рільництва діалектич-

но, Д.М. Прянишников знаходить в трипіллі ті риси, що обумовлювали пере-

хід до нової системи і, отже, до нового етапу в розвитку землеробської куль-

тури. 

Відмічаючи, що на останньому етапі розвитку парова система не могла в 

силу виснаження природної родючості ґрунту обходитися без удобрення гно-

єм, науковець встановлює пряму залежність життєвості системи від співвід-

ношення площ луків і пасовищ до ріллі. 
В результаті скорочення площ луків значно зменшилося виробництво 

гною, а разом з тим і продукції тваринництва. “Скотоводство постепенно 

уменьшается, и, наконец, замирает”, – пише вчений [10]. Він вказує і на інші 
причини відмирання парової системи: розвиток промислового капіталізму, 

зростання чисельності міського населення і попиту на різноманітну сільсько-

господарську продукцію, різкі коливання продуктивності землеробства вна-

слідок одноманітності вирощуваних культур. 

В історичному осмисленні питання переходу від трипілля до плодозміну 

Д.М. Пряниников знову виступає перед нами як дослідник-діалектик. Він 

встановлює в паровій системі ті елементи, що є як би містком для переходу 

до нової системи землеробства. Йому вдається із багатьох існуючих варіантів 

трипілля знайти ту форму, яка в загальній схемі розвитку землеробської ку-

льтури є перехідною до плодозміну. Це поліпшене зернове трипілля, за якого 

в ротацію сівозміни вводилося поле конюшини однорічного використання.  

Слід зазначити, що ця форма системи рільництва була описана 

А.Д. Теєром, Ф. Шумбартом, О.П. Людоговським, але ніхто з них не показав 

її значення в загальній еволюції систем землеробства [12]. 

Повсюдний перехід до плодозміну відбувався одночасно із зростанням ін-

тенсифікації землеробства. Це, певною мірою, було пов’язано з появою в по-

сівах просапних культур – картоплі і кукурудзи. Проте це не було визначаль-
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ним моментом, а лише необхідною умовою для такого переходу. Картопля 

з’явилася значно раніше плодозміну як городня культура. Тільки вихід її “на 

поля с огородов”, на думку вченого, забезпечив “перелом в развитии земле-

делия” [7]. Другим важливим моментом є запровадження польового травосі-
яння, конкретніше конюшиносіяння, що відіграло, на думку Д.М. Прянишни-

кова, важливу історичну роль в піднятті урожаїв і переході до плодозмінної 
системи землеробства. Але, вважаючи конюшину найголовнішою із багаторі-
чних трав, він не надавав їй універсального значення. 

Після встановлення причин і обставин, що обумовили виникнення плодо-

зміну, Д.М. Прянишников дає загальну характеристику плодозмінній системі 
землеробства, для якої характерне чергування зернових хлібних рослин з 

просапними і травами, “четырехполье соединяло в себе условия, благоприят-

ные для всех четырех культур” [10]. Отже, родючість ґрунту, крім удобрення 

гноєм, за цього випадку відновлювалася правильним чергуванням рослин. 

Раціональна плодозмінна система землеробства забезпечувала таку кількість 

кормів, якої було достатньо для стійлового утримання худоби. 

Необхідність переходу до промислової системи землеробства визнача-

лась, як вказував Д.М. Прянишников, величезним відчуженням в місто разом 

з продуктами харчування і технічної сировини основних елементів родючості 
ґрунту – фосфору, азоту і калію, що призводило до падіння урожаїв. Впрова-

дження в систему землеробства отриманих промисловим шляхом штучних 

добрив було пов’язане, на думку вченого, з цілим рядом соціально-

економічних передумов і певним рівнем розвитку природознавства. “Мысли, 

высказанные Либихом в 1840 г., – вказував він, – привели… к расцвету не 

только минеральной теории, но и соответственной практики в области удоб-

рения…” [8]. Історичний смисл і значення процесу хімізації землеробства 

Д.М. Прянишников вбачав в тому, що вдалося усунути від’ємний баланс 

елементів живлення рослин в ґрунті, виробити більше кормів для тваринниц-

тва і замінити частину гною, якого недостатньо, внесенням мінеральних доб-

рив. 

В працях науковця не тільки подано загальну характеристику різних сис-

тем землеробства, процес їх змінюваності, але також висвітлено їх економіч-

не значення. За підрахунками вченого, в Бельгії, Голандії і Англії урожай-

ність пшениці в перший період – за зернового трипілля (до кінця 18 ст.) ста-

новила 7-8 ц/га, другий – за панування плодозміну (1840–1885 рр.) – 16-17, 

третій – за плодозмінної системи і застосування мінеральних добрив (1900–

1930 рр.) – 25-30 ц/га. Ним підраховано, що в другому і третьому періодах 

збір сухої речовини зріс відповідно в 4 і 8 разів з 1 га ріллі порівняно з пер-

шим [10]. 

Д.М. Прянишников переконливо довів, що аграрний прогрес в Росії, не-

зважаючи на ряд особливостей, що визначалися соціальними і географічними 

причинами, відбувався тими ж шляхами, що і в Західній Європі. Специфіку 
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розвитку сільського господарства в Росії він вбачав в тому, що “история на-

шего земледелия была историей освоения черноземных пространств, не тре-

бующих ни удобрения, ни предварительных работ по раскорчевке леса”. 

“Первоначально, – уточнює вчений, – у нас главную роль играл не азот кле-

вера, а азот чернозема” [7]. Це надавало землеробському промислу “азотный 

характер”, розповсюдження хліборобства в південно-східні і східні райони 

відбувалося часто без врахування кліматичних умов, що згодом призводило 

до руйнації продуктивних сил землеробства, недороду і голоду. Ця ж обста-

вина затримувала інтенсифікацію агропромислового комплексу в країні. Ви-

сока потенційна родючість чорнозему, використання кизяка як палива галь-

мували становлення трипілля в цих районах, збільшували період експлуатації 
землі за примітивних систем землеробства. В деяких районах Росії із-за клі-
матичних умов неможливим було запровадження класичного трипілля. Тому, 

наприклад, в Сибіру, на думку вченого, за парової системи землеробства на-

були розповсюдження двохпільні сівозміни. 

Соціальне положення хлібороба, розміри посівної площі його наділу та-

кож визначали систему рільництва і ступінь розвитку культури землеробства. 

Як приклад цього положення Д.М. Прянишников наводить факт існування в 

кінці 19 ст. в Богуруславському повіті поряд з селянським трипіллям паропе-

релогової системи у поміщицьких господарствах. 

Науковець уважно досліджує  питання про час переходу вітчизняного зе-

млеробства до плодозміну і ті форми, в яких проявилась ця система за росій-

ських природних і соціальних умов. Він висвітлює перші спроби впрова-

дження плодозміну поміщиками в кінці 18 – на початку 19 ст. і приходить до 

висновку, що вони часто носили характер простого копіювання західноєвро-

пейського досвіду і тому не увінчались успіхом. 

На думку вченого, науково обґрунтоване впровадження плодозмінної сис-

теми землеробства відбулося в 90-х роках 19 ст. в Пермській і Московській 

губерніях. Його ініціаторами були селяни і земські агрономи. В працях вче-

ного висвітлюються особливості переходу до цієї системи в Росії. 
“Ломка трехполья, – вказує Д.М. Прянишников, – началась у нас с введе-

нием отдельных элементов плодосмена…, на севере таким предвестником… 

явился клевер, а на юге – пропашной клин (картофель, подсолнечник, свекла 

и пр.)” [3]. 

Причину того, що коренеплоди і картопля не стали польовими культура-

ми в північних районах після запровадження конюшиносіяння, вчений вбачає 

в домінуванні травопілля, яке включало трави і хлібні рослини, і збереженні з 

цієї причини, проте в менших розмірах, ніж за трипілля, площі чистих парів. 

На підставі вивчення ярославської, волоколамської та інших місцевих сіво-

змін він з’ясовує форми, в яких проявилась тенденція впровадження класич-

ного “норфолька” [10] і приходить до висновку, що в Росії фактично розви-

ток плодозміну призвів до чотирипілля з паром (замість конюшини). Це і ви-

значило відмінність можливостей вітчизняного землеробства від західно-
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європейського. Д.М. Прянишников переконливо довів, що всі перераховані 
вище сівозміни були “генетично” пов’язані з класичним плодозміном, похід-

ними від нього. 

Відсутність дешевих добрив різко стримувало, на думку вченого, перехід 

до нових інтенсивних систем землеробства, було однією з причин, що визна-

чала міграцію селян Росії в чорноземні області. “Дешевых удобрений не бы-

ло, и крестьянство шло за дорогим азотом…, оставляя северные губернии,” – 

вказував він в одній із доповідей. І далі: “Отсутствие дешевых удобрений то-

лкако наших крестьян, как голландцев в море, в черноземные области засу-

хи” [8]. 

Д.М. Прянишников правильно вказував, що відсутність власної хімічної 
промисловості в країні була причиною дорожнечі мінеральних добрив. Роз-

повсюдження добрив в державі підпорядковувалося “закону зональности, 

причем восточная Россия оказывалась в положении самой отдаленной зоны”, 

оскільки в західних губерніях були “выше цены на хлеб и ниже на удобре-

ния” [10]. 

Тому, як зазначав учений, “в статистических данных нельзя искать ответа 

о потенциальном его (суперфосфата) значении, ибо мы не имеем… дешевого 

суперфосфата, не обремененного стоимостью дальнего провоза” [10]. Стосо-

вно ж азотних добрив, то поряд з їх дорожнечею, науковець відзначає відно-

сно дешевий спосіб нагромадження нітратів на чорноземних ґрунтах шляхом 

парового їх обробітку: “Нам дешевле потерять год урожая и накопить селит-

ру за счет азота чернозема, чем вносить 20-25 пудов покупной селитры на де-

сятину” [10]. 

В силу цих причин – відсутності хімічної промисловості і наявності “по-

дарка природы” (чорнозем) – застосування добрив в дореволюційній Росії 
сильно відставало від західноєвропейських країн. 

Вивчення історії розвитку систем землеробства дало можливість 

Д.М. Прянишникову зробити дуже важливий практичний висновок: “Нельзя 

сказать, что такой-то севооборот вообще лучше другого, – так не бывает; та-

кое утверждение антидиалектично, не может быть таких севооборотов, кото-

рые во все времена и у всех народов были бы хороши” [10]. 

Висновки. 1. Висвітлюючи будь-яку систему землеробства, що характе-

ризує якісний стан виробничих сил, Д.М. Прянишников не відриває її від іс-

торії останніх. Через те сама по собі система не є для нього показником відс-

талості або прогресу аграрного виробництва, вона служить індикатором його 

лише в тій мірі, в якій вступає в протиріччя з виробничими силами землероб-

ства в цілому або ж сприяє їх розвитку. 

2. Дослідження еволюції систем землеробства дало можливість 

Д.М. Прянишникову провести аналіз співвідношення таких параметрів агра-

рного виробництва, як урожайність, посівна площа і виробництво продукції 
на душу населення. 
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3. Вчений не був схильний абсолютизувати значення урожайності, яку 

розглядав з урахуванням розвитку систем землеробства і пов’язував її з роз-

міром посівних площ. Додатково до урожайності він запровадив цілий ряд 

показників, сукупність яких і повинна дати уявлення про рівень інтенсивнос-

ті та розвитку систем землеробства. 

4. Науковцем була визначена відмінність між сільськогосподарським 

виробництвом і культурою землеробства, показані форми їх взаємодії в істо-

ричному розвитку і на цій основі зроблений висновок про те, що системи віт-

чизняного хліборобства, незважаючи на особливості соціального і природно-

го порядку, розвивалися в загальному руслі із західноєвропейською культу-

рою рільництва. 

5. Досить глибоко дослідив вчений питання історії застосування мінера-

льних добрив в Росії, яке для нього мало велике практичне значення. 
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