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Практичне заняття № 1. Складання проектно – кошторисної доку-

ментації на проведення хімічної меліорації, застосування добрив, 

окультурення ґрунтів 

Мета роботи: ознайомитись із основними частинами проектно – 

кошторисної документації на проведення хімічної меліорації ґрунтів 

Рекомендована література [3, 5, 7, 8] 

Теоретичні відомості [7] 

При проектуванні меліоративних робіт досить важливим є пра-

вильний вибір методу меліорації. Рішення по кожному полю сіво-

зміни приймається на основі даних ґрунтового та агрохімічного об-

стеження. Проектно – кошторисна документація складається з 3-х 

основних розділів. 

1. Агрохімічне обґрунтування проекту 

В даному розділі проводиться обґрунтування вибору поля для ва-

пнування, гіпсування або глибокої меліоративної оранки, який офо-

рмлюється актом відбору площі, наводиться коротка характеристика 
основних властивостей ґрунту даного поля, хімічного меліоранта, 

розраховуються норми внесення, вказується глибина залягання кар-

бонатів або гіпсу, встановлюється глибина та спосіб меліоративної 
оранки, вказується повторний строк хімічної меліорації. 

2. Технологічні карти виконання меліоративних робіт та кошто-

рисно – фінансові розрахунки 

Технологічна карта виконання меліоративних робіт складається 

окремо для кожного поля, так як на різних ділянках можливі різні 
норми внесення меліорантів, різні технології та об’єми робіт. 

Залежно від відстані перевозки та наявності техніки використо-

вують наступні схеми механізованих робіт по внесенню хімічних 

меліорантів: 

А) при невеликих відстанях, 1-3 км застосовують прямоточну  

(безперевалочну) технологію вапнування (гіпсування); внесення ме-

ліорантів проводять за схемою: залізнодорожна станція - розкидач - 

поле, за якої меліорант вносять розкидачами. 

Б) при необхідності перевозки вапна або гіпсу на 5-10 км викори-

стовують перевантажувальну технологію; яка включає: склад - пере-

вантажувач-розкидач - поле. 

В) за умов транспортування хімічних меліорантів на відстань бі-
льше 10 км та за відсутності перевантажувачів застосовують поточ-
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но- перевалочну технологію: залізнодорожна станція – автосамоскид 

– край поля – тракторний розкидач – поле.  

Якщо вапнякові матеріали та гіпс вивозять зимою, їх вкладають в 

бурти на торф’яну, солом’яну або іншу подушку, шаром 30 – 40 см, 

зверху накривають торфом, соломою або плівкою. 

В даному розділі зазначають об’єм робіт, склад та кількість агре-

гатів на виконання кожної операції, їх виробіток, кількість механіза-

торів, строк виконання робіт. 
У кошторисно – фінансовому розрахунку на складання проектно– 

кошторисної документації передбачаються роботи по відбору та 
аналізу зразків, оформленню проекту, зарплата тощо. Вказуються 

витрати на одиницю об’єму та весь об’єм в техніко – місяцях та гро-

шах.   

3. Контроль за якістю та ефективністю хімічної меліорації 

В даному розділі проводиться облік рН ґрунтового розчину як 

при вапнуванні, так і при гіпсуванні. Економічна ефективність хімі-
чної меліорації визначається шляхом оцінювання додатково отрима-

ної продукції за рахунок застосування гіпсу, вапна.  

Контроль за ефективністю вапнування та гіпсування проводиться 

шляхом визначення рН та поглинутого натрію, методом біологічного 

врожаю сільськогосподарських культур. 

Завдання: Скласти проектно – кошторисну документацію на про-

ведення вапнування (гіпсування) поля господарства. 

 

Практичне заняття № 2. Принципи агрохімічного обстеження 

полів різного сільськогосподарського призначення 

Мета роботи: опанувати сутність агрохімічного обстеження полів 

та основні вимоги до його проведення 

Рекомендована література [3, 4, 5, 11] 

Теоретичні відомості [11] 

1. Обстеження земель сільськогосподарського призначення 

Усі землі сільськогосподарського призначення, що знаходяться в 

межах приватних, колективних і фермерських господарств, а також 

поля, земельні паї, присадибні та садово – городні ділянки повинні 
мати досконалу картографічну основу з точною прив’язкою зайнятих 

ними площ тріангулярної системи географічних координат. Польове 
агрохімічне обстеження проводиться за масштабом залежно від зо-

нальних ґрунтово – кліматичних умов: Полісся, Закарпаття – 1:10000, 
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Лісостеп – 1:10000 та 1:25000, Степ – 1:25000, Гірські регіони – 

1:10000. 

Розмір елементарних ділянок для відбору індивідуальних проб 

ґрунту, з яких складається змішаний зразок, залежить від виду сіль-

ськогосподарських угідь, контурності території, строкатості ґрунто-

вого покриву та розміру земельного паю. 

Таблиця 1 

Площі елементарних ділянок для великих і середніх полів 

Вид сільгоспугіддя 
Площа елементарної ділянки, га 

Полісся Лісостеп Степ Закарпаття 

Орні землі: 
- богарні 
- осушені 
- зрошувані 

 

3 

2 

2 

 

5 

3 

3 

 

10 

3 

3 

 

3 

2 

2 

Багаторічні наса-

дження: 

- сади 

- виноградники 

- хмільники 

 

 

2 

- 

0,5 

 

 

3 

2 

- 

 

 

3 

3 

- 

 

 

2 

2 

- 

Природні сіножаті і 
пасовища  

(включаючи поліп-

шені) 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

10 
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Рекультивовані землі Не більше 1 га незалежно від зони 

Якщо площа земельного виділу менше 10 га, то вона ділиться на 

три елементарних ділянки. Розміри елементарних ділянок будуть за-

лежати від площі земельного відділу.  

В овочевих сівозмінах при невеликих розмірах полів (до 10 га) 

поле ділиться на три елементарних ділянки, а при площах понад 10 

га – розмір елементарної ділянки складає 3 га. 

У відповідності з рекомендованими розмірами на картографічну 

основу певного масштабу наноситься сітка елементарних ділянок. 

Конфігурація елементарної ділянки повинна мати форму квадрата 
або прямокутника із співвідношенням сторін не менше 2:1. Якщо в 

межах елементарної ділянки є 2-3 ґрунтових відміни, то змішані зра-

зки відбираються окремо з кожної відміни.  

Змішані зразки ґрунту складають з 20 індивідуальних проб, рів-

номірно відібраних за маршрутної лінії – вісі (або діагоналі) елемен-

тарної ділянки. Індивідуальні проби відбирають з орного шару ґрун-
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ту (0-20 або 0-30). З підорного шару з глибини 20-40 або 30-40 см 

відповідно ґрунтових відмін відбирають 20 % зразків по відношенню 

до орного шару. Змішані зразки з підорного шару складають з 10 ін-

дивідуальних проб, які відбирають з найбільш поширених у госпо-

дарстві ґрунтів. 

Періодичність обстеження земель сільськогосподарського приз-
начення залежить від запиту сільгоспвиробника, проте не рідше, ніж 

1 раз у 5-ть років.  

2. Еродовані землі 

Агрохімічне обстеження еродованих ґрунтів в порівнянні з пов-

нопрофільними має свої особливості. Площі еродованих ґрунтів ха-

рактеризуються значною строкатістю за ступенем змитості чи де-

фляції. 
Агрохімічне обстеження еродованих ґрунтів Полісся проводиться 

в масштабі 1:5000, Лісостепу і Степу – 1:10000. Площі елементарних 

ділянок зменшуються в порівнянні з повнопрофільними ґрунтами. 

Таблиця 2 

Площі елементарних ділянок для еродованих ґрунтів 

Типи та підтипи ґру-

нтів 
Ступінь еродованості 

Площа елемента-

рної ділянки, га 

Орні землі 

Дерново-підзолисті, 
ясно-сірі та сірі лісо-

ві 
Темно-сірі опідзолені 
й чорноземи типові, 
опідзолені, звичайні, 
південні 

Слабоеродовані 
Середньо- та сильное-

родовані 
Слабоеродовані 
Середньо- та сильное-

родовані 
 

3,0 

1,0 

 

5,0 

2,0 

Багаторічні насадження й виноградники 

Усі ґрунти Слабоеродовані 
Середньо- та сильное-

родовані 

2,0 

1,0 

Природні сіножаті й пасовища 

Усі ґрунти Слабоеродовані 
Середньо- та сильное-

родовані 

5,0 

3,0 

На еродованих ґрунтах сітка елементарних ділянок розбивається 

на картографічній основі з чітким дотриманням контурів еродованих 

ґрунтів, тобто кожна елементарна ділянка, як правило, розміщується 
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в межах одного контуру того або іншого ступеня еродованості ґрун-

ту. При значній комплексності допускається включати в елементарні 
ділянки ґрунт іншого ступеня змитості, якщо його площа становить 

до 30 %.  

На довгих еродованих схилах маршрутні лінії прокладаються 

вздовж, а на коротких – впоперек схилу. Доцільно відбирати ґрунтові 
проби не за віссю елементарної ділянки, а «змійкою». Змішаний зра-

зок складається із 20 індивідуальних проб, відібраних з орного шару 

(0-20 см). З підорного шару (20-40 см) кількість змішаних зразків 

становить 10 % від зразків орного шару. 

На еродованих луках і вигонах проби ґрунту відбирають з шару 0-

10 см. У плодових насадженнях – біля кожного з восьми типових для 

елементарної ділянки рослин – відбирають 2-3 зразки приблизно на 
піввідстані між краєм проекції кінців гілок дерева або куща і штам-

бом дерева або серединою куща в бік ряду та міжряддя. На схилах 

точки відбору індивідуальних проб розподіляють впоперек нахилу в 

2-3 міжряддях елементарної ділянки. Агрохімічні показники визна-

чають для шару 0-60 см. 

Періодичність проведення агрохімічного обстеження еродованих 

земель 1 раз в 5 років. 

3. Осушені торфові та торфово – болотні ґрунти 

Для виділення елементарних ділянок необхідно мати відомості 
про потужність торфового шару, його агрохімічні параметри, ступінь 

мінералізації та ботанічний склад. Картографічною основою для об-

стеження органічних ґрунтів є плани внутрігосподарського землеус-

трою в масштабі 1:10000 для польових сівозмін і 1:2000 для овочевих 

сівозмін і городніх ділянок. 

Техніка розбивки земельних угідь в натурі на елементарні ділянки 

загальноприйнята. На територіях з відкритою осушувальною мере-

жею елементарні ділянки розміщують між канавами (дренами). 

Площа елементарної ділянки на освоєних торфових і торфово-

болотних ґрунтах не може бути більше 3 га. В овочевих сівозмінах і 
на ягідниках вона дорівнює 1-2 га, а на цілинних площах, запланова-

них до освоєння 5-10 га. Змішані зразки ґрунту можні відбирати про-

тягом теплого періоду року, але краще виконувати цю роботу до вне-

сення мінеральних добрив. Якщо добрива були внесені, зразки від-

бирають через 2-3 місяці, а краще – в кінці осіннього періоду. 

Для складання змішаних зразків відбирається 30 індивідуальних 

проб ґрунту, а при обстеженні високозольних торфів – не менше 50. 
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Індивідуальні проби ґрунту на ріллі відбирають на глибину орного 

шару, на заболочених ґрунтах – на глибину перегнійного горизонту, 

а на ділянках, що підлягають меліорації і освоєнню – на глибину 15-

20 см.  

Періодичність проведення агрохімічного обстеження торфових і 
торфово-болотних ґрунтів – 1 раз в 5 років. Обстеження осушуваних 

торфовищ повторюється через 13-15 років перед ремонтом меліора-

тивної системи. 

4. Зрошувані землі 

При агрохімічному обстеженні зрошуваних земель за картографі-
чну основу приймають план (карту) зрошуваних земель і ґрунтово – 

меліоративну (еколого – меліоративну) карту. Обстеження прово-

диться в масштабі 1:5000 та 1:10000. 

Площа елементарної ділянки для відбору змішаних зразків ґрунту 

на зрошуваній ріллі становить: в районах з переважанням дерново – 

підзолистих ґрунтів – 1, в Лісостепу – 2 та на Півдні України – 3 га.  
Глибина відбору змішаних зразків з орного шару – 0-20 см, з підор-

ного – 20-40 см при 20-ти індивідуальних пробах ґрунту. З метою 

здійснення контролю за можливим засоленням та осолонцюванням 

ґрунтів на зрошуваних землях закладаю свердловини глибиною 3 м. 

Одна свердловина характеризує не більше 100 га зрошуваної терито-

рії. Із свердловини до глибини 1 м відбирають у кожному 20-

сантименторовму шарі проби ґрунту для визначення хімічного скла-
ду водної витяжки та складу обмінних катіонів. З глибини 1 м проби 

відбираються в кожному 50-сантиметровому шарі.  
Повторні агрохімічні обстеження зрошуваних орних земель реко-

мендується проводити з періодичністю 3 роки. Відбір змішаних ґру-

нтових зразків проводять протягом всього вегетаційного періоду, а 
при внесенні добрив – через 2-3 місяці після їх внесення. 

 

Практичне заняття № 3. Складання договорів на агрохімічне 

обслуговування 

Мета роботи: ознайомити студентів з основними розділами дого-

ворів на агрохімічне забезпечення та обслуговування. 

Рекомендована література [1, 10] 

Теоретичні відомості [10] 

Для прикладу наведений типовий договір на агрохімічне забезпе-

чення та обслуговування.  
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Договір № 

м. Рівне                                                                     «__»____20__ р. 

Асоціація «Агрохімсервіс», надалі «Постачальник», що є юри-

дичною особою згідно з чинним законодавством України, з однієї 
сторони і _______________, надалі «Замовник» з іншої сторони, 

керуючись чинним законодавством України уклали між собою уго-

ду про наступне: 

1. Предмет договору 

Постачальник зобов’язується виконати роботи (послуги) на про-

хання Замовника з використанням власних матеріалів або матеріа-

лів Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити на-

ступну роботу________________________. 

2. Строки виконання робіт 

a. Постачальник виконує роботи, передбачені п.1 даного дого-

вору в строк з______р. до______ р. 

b. Замовник оплачує виконання Постачальником робіт в насту-

пні строки з_______р. до_______р. 

c. Строк дії договору: 

Початок________р. Закінчення ____________р. 

3. Вартість робіт 

a. Вартість виконаних робіт визначається фіксованою ціною для 

членів асоціації у розмірі____ грн та для інших «замовників» _____ 

грн за один оброблений гектар, у тому числі з ПДВ. Площа обробіт-
ку__________гектар. 

b. Загальна вартість наданих послуг згідно договору______грн, у 

тому числі ПДВ _____ грн. 

c. На збільшення вартості проведених робіт (наданих послуг) і 
змін строків проведення можуть впливати форс-мажорні обставини. 

4. Умови оплати 

a. Для членів об’єднання вартість робіт становить 2 % від рівня 

рентабельності наданих послуг, для інших замовників – 10 %. 

b. Агрохімічні засоби реалізуються членам асоціації за 3% рів-

ня націнок, іншим замовниками - по ринковій ціні. 
c. Оплата по даному договору виконується одноразово - відпо-

відно до акту прийняття виконаних робіт, для членів асоціації в 

межах асоційованих внесків. 

d. Не виключається можливість оплати за виконані постачаль-

ником роботи шляхом передоплати протягом п’яти днів з моменту 

підписання договору. 
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e. Форма оплати - шляхом перерахунку грошових засобів на 
розрахунковий рахунок Постачальника або зняття коштів з суми 

внеску члену асоціації. 
5. Обов’язки Постачальника 

a. Власними засобами та силами виконати роботи (послуги) в 

обсягах і строках, передбачених умовами даного договору. 

b. Виконувати роботи (надавати послуги) у відповідності з ко-

шторисом. 

c. У випадку хвороби працівників або несправності техніки не 
пізніше, ніж протягом трьох днів провести заміну. 

d. Забезпечити виконання необхідних заходів з техніки безпе-

ки, охорони навколишнього середовища у час виконання робіт. 
6. Обов’язки Замовника 

a. Узгоджувати з постачальником не менш, ніж за добу до по-

чатку робіт обсяги передбачувальних робіт. 
b. Затвердити акти виконання робіт за визначеною Замовником 

формою. 

c. Виконати оплату робіт Постачальника у порядку, що перед-

бачає даний договір. 

7. Відповідальність сторін 

a. 3а порушення строків виконання обов’язків за умовами дого-

вору винна сторона виплачує іншій стороні відшкодування у розмірі 
0,1% вартості робіт по договору за кожен день відстрочки. 

b. У випадку невиконання або неякісного виконання однієї із 
сторін власних обов’язків по даному договору винна сторона відш-

кодовує іншій стороні пеню у розмірі 0,5% від суми вартості робіт за 
кожен день прострочення. 

c. Сплата пені стороною не звільняє її від виконання обов’язків 

або усунення порушень. 

8. Обставини форс-мажору 

a. Жодна із сторін не несе відповідальність перед іншою сторо-

ною за затримку або не виконання робіт (послуг), які були виклика-

ні обставинами, всупереч волі і бажання сторін, і які не можливо 

передбачити або уникнути, включаючи об’явлену або фактичну 

війну, епідемії, блокади, ембарго, землетруси, повені, пожари та 
інші стихійні лиха. 

b. Свідоцтво, яке видано відповідною торговельною палатою 

або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням на-

явності і терміну дії сил форс-мажору. 
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c. Сторона, яка не виконує своїх обов’язків, повинна повідоми-

ти іншу сторону про перешкоди і їх вплив на виконання умов дого-

вору. 

d. Якщо сили форс-мажору діють протягом трьох календарних 

місяців і не передбачається їх припинення, то даний договір може 

бути розірваним Замовником і Постачальником шляхом повідом-

лення іншої сторони про це. 

9. Порядок вирішення спорів 

a. Всі спори та розбіжності, які виникають між сторонами по 

даному договору, вирішуються шляхом переговорів. 

b. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом 

переговорів, вони підлягають розгляду в арбітражному суді у відпо-

відності до закону. 

10. Порядок внесення змін і доповнень до договору 

a. Будь-які зміни і доповнення до даного договору набувають 

сили лише у випадку, якщо вони є письмово оформленими і підписа-

ними обома сторонами за умовами законодавства України. 

b. Замовник може розірвати договір у наступних випадках: 

- погіршення якості наданих робіт (послуг) Постачальника від-

повідно до якості, що передбачалася проектом робіт. 
c. Постачальник може розірвати договір у наступних випадках: 

- зменшення вартості робіт більш ніж на 30% у зв’язку з зміна-

ми запропонованими Замовником у вартість проектної документації; 

- втрата Замовником можливостей для подальшого фінансу-

вання даного проекту робіт. 
d. Сторона, яка бажає розірвати договір, повинна направити пи-

сьмове повідомлення іншій стороні. 
11. Інші умови 

a. При відмові Постачальника від складання і підпису контракту про 

виявлені недоліки у роботі Замовник назначає кваліфіковану експертизу, яка 

складає відповідний акт по зафіксованих недоліках та їх характеру, що дає 

можливість стороні Замовника звернутися до арбітражного суду для вирі-
шення даного питання. 

b. Даний договір складається у двох екземплярах, які мають однакову 

юридичну силу, відповідно по одному екземпляру кожній із сторін. 

12. Юридичні адреси сторін 

Постачальник:                                                                                    Замовник: 
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Практичне заняття № 4. Методика складання бізнес – плану агро-

сервісного підприємства 

Мета роботи: оволодіти методикою складання бізнес – плану аг-
росервісного підприємства 

Рекомендована література [12, 13] 

Теоретичні відомості [12] 

Конкретним поточним плановим документом агросервісної служ-

би на короткий період є бізнес-план. Він, з одного боку, являє собою 

аналіз можливостей фірми для початку або розширення бізнесу в 

конкретній сфері діяльності, а з другого - дає уяву про те, яким чи-

ном можна використати ці можливості. Орієнтовна структура бізнес-

плану наведена в таблиці 3. Бізнес-план обслуговуючого підприємст-
ва має переважно дев'ять розділів. 

У першому розділі "Юридичний статус" розробляються правові 
основи підприємства (фірми). В ньому висвітлюються питання роз-
поділу майна за формами власності та участі окремих його власників 

у спільній діяльності. 
У другому розділі "Організаційна структура" висвітлюються на-

прям діяльності підприємства, кількість виробничих підрозділів, чи-

сельність персоналу, а також заходи щодо удосконалення організа-

ційної структури фірми. 

У третьому розділі "Основні підсумки виробничо-фінансової дія-

льності підприємства за минулий рік" відображаються основні підсу-

мки виробничо-фінансової діяльності фірми за минулий рік. 

У четвертому розділі "Заходи щодо економічного і соціального 

розвитку підприємства в поточному році" зазначаються конкретні 
заходи з цих питань. 

У п'ятому розділі "Розвиток ринкової діяльності в поточному році" 

висвітлюються адаптація і розвиток фірми в умовах ринкової еконо-

міки. Тут наводяться розміри купівлі і продажу засобів виробництва 
та нерухомості, обсяги виробничих послуг, які передбачається нада-

ти споживачам у натуральному і вартісному виразі, показується пе-

редбачувана зміна чисельності працівників, наводиться структура 
фінансового ринку, включаючи реалізацію і купівлю акцій, облігацій, 

сертифікатів, векселів, обсяги експорту-імпорту тощо. 

У плані передбачається випуск нових видів товарів і послуг, про-

гнозується їх попит, висвітлюються переваги товарів і послуг фірми 

порівняно з іншими їх виробниками (конкурентами), аргументується 
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ефективність інвестицій в нову продукцію (послуги). Тут також пе-
редбачаються конкретні заходи щодо збуту продукції та послуг кон-

кретним споживачам. 

У шостому розділі розраховуються ціни на товари та маркетингові 
тарифи на виробничі послуги з урахування попиту та пропозиції, 
еластичності їх до обсягів реалізації. 

У сьомому розділі відображаються основні показники виробничої 
програми. Остання являє собою план виробництва і реалізації проду-

кції і послуг, які надаються.  

У восьмому розділі "Інвестиційна діяльність" показують обсяг ка-

пітальних вкладень та джерела їх фінансування. 

У дев'ятому розділі "Фінансова діяльність підприємства" відобра-

жаються канали формування та використання прибутку, баланс до-

ходів та витрат. 
Таблиця 3 

Орієнтовна структура бізнес-плану агросервісного підприємства 

Назва розділів Зміст розділів 

Юрідичний 

статус  

1. Форми власності і правовий статус розподілу 

прибутку  

Організаційна 

структура  

1. Склад спеціалістів (профіль, освіта, досвід ро-

боти, заробітна плата) 2. Форми і методи залу-

чення спеціалістів 3. Взаємодія служб, координа-

ція, контроль 4. Питання оплати праці керівного 

складу і методи її стимулювання  

Основні підсумки 

виробничо-

фінансового пла-

ну  

1. Прогноз обсягів реалізації 2. Баланс грошових 

витрат і надходжень фінансових ресурсів 3. Про-

гноз балансу активів і пасивів 4. Графік досяг-
нення беззбитковості  

Заходи щодо еко-

номічного і соціа-

льного розвитку 

підприємства в 

поточному році.  

1. Який підрозділ надаватиме послуги 2. Наяв-

ність виробничих потужностей за роками 3. Умо-

ви закупівлі сировини, матеріалів, компле-

ктуючих до технічних засобів 4. Інформація про 

постачальників 5. Виробнича кооперація з інши-

ми структурами  

Розвиток ринкової 
діяльності в пото-

чному році (мар-

кетинг)  

1. Напрями розповсюдження товарів 2. Реклама 3. 

Методи стимулювання продаж 4. Сервісне обслу-

говування продаж (для технічних засобів) 5. Фо-

рмування громадської думки про діяльність фір-
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ми 6. Інформація про патентну чистоту товарів  

Ціни на товари і 
маркетингові та-

рифи на послуги  

1. Ідеологія ціноутворення на товари і послуги 2. 

Вивчення життєвих циклів товарів і послуг  

Основні показни-

ки виробничої 
програми  

1. Вибір стратегії 2. Оцінка ємності ринку 3. 

Прогноз обсягів продаж  

Інвестиційна дія-

льність  

1. Виявлення та оцінка можливих ризиків і роз-
робка заходів по їх зменшенню 2. Організація 

системи страхування виробництва 3. Обсяги і 
напрями інвестицій  

Фінансова діяль-

ність підприємст-
ва  

1. Обсяги прибутків та їх розподіл 2. Баланс до-

ходів і витрат  

 
Практичне заняття № 5. Розрахунок енергетичної ефективності 

вирощування сільськогосподарських культур 

Мета роботи: оволодіти методикою проведення енергетичної оці-
нки вирощування сільськогосподарських культур. 

Рекомендована література [6, 8] 

Теоретичні відомості [6] 

Всі види трудових і виробничих затрат у сільському господарстві 
можуть бути досить точно визначені в енергетичних одиницях (екві-
валентах). Енергетичні еквіваленти вже визначені на техніку, елект-
роенергію, паливо, добрива, пестициди,транспортування, переробку і 
зберігання сільськогосподарських продуктів, на затрати робочої си-

ли. 

Введення енергетичних еквівалентів до аналізу дає змогу всі види 

праці й матеріально-технічні засоби (техніку – у кілограмах маси, 

живу працю – людино-годинах, витрати палива – у літрах, кілогра-

мах, використання електроенергії – у кіловат-годинах, заробітну пла-

ту – у карбованцях) привести до єдиного показника (ккал чи Дж) і за 
допомогою його визначити активну частину кожного елемента, фак-

тора родючості у технологічному процесі, його вклад у формування 

врожаю. За допомогою цього єдиного міжнародного показника мож-

на за енергоємністю технологічного процесу порівняти технології у 

землеробстві, рослинництві й тваринництві, які розроблені в різних 

регіонах чи країнах. У цьому й полягає цінність застосування в енер-
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гетичному аналізі енергетичних еквівалентів. Енергетичний аналіз 
дає можливість кожну галузь виробництва, технології виробництва 
основних сільськогосподарських культур, окремих технологічних 

процесів вести економно і рентабельно.  

Енергетичний аналіз інтенсивних технологій вирощування сіль-

ськогосподарських культур закінчується встановленням коефіцієнту 

енергетичної ефективності. Якщо він великий, то це свідчить, що 

технологія наближується до ресурсо- і енергозберігаючих. Показник 

залежить від ґрунтово-кліматичних умов, ступеня техногенної нава-

нтаженості, структури посівних площ і наявності науково обґрунто-

ваних сівозмін.  

Основні категорії [6] 

Енергетичний еквівалент – це кількість непоновлюваної енергії, 
яка витрачається на одержання 1кг (1 л) маси і визначається у кіло-

калоріях або джоулях. 

Коєфіцієнт енергетичної ефективності – це співвідношення кілько-

сті непоновлюваної енергії, яка міститься у вирощеній продукції, до 

кількості непоновлюваної енергії, витраченої на формування вро-

жаю.  

Методика виконання завдання 

1. Згідно варіанту (таблиця 4) навести технологічну карту ви-

рощування сільськогосподарської культури із зазначенням машин і 
механізмів. 

Таблиця 4 

№ Культура № Культура № Культура 

1 гречка 7 соя 13 картопля 

2 горох 8 ячмінь ярий 14 жито 

3 люпин 9 пшениця озима 15 овес 

4 кукурудза на 

силос 
10 льон 16 просо 

5 соняшник 11 ріпак 17 цукровий буряк 

6 кормовий 

буряк 

12 капуста 18 морква 

2. Всі розрахунки по визначенню енергетичної ефективності 
вирощування сільськогосподарської культури проводяться на 1 га. 

3. Для сільськогосподарської техніки навести норму виробітку в 

зміну. 
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4. Знаючи тривалість робочої зміни та обсяг робіт розрахувати 

кількість маш-год та люд-год необхідних для виконання даної техно-

логічної операції. При розрахунку люд-год необхідно врахувати кі-
лькість робітників на полі. 

5. Навести необхідну кількість насіння, добрив (в кг д.р.), пали-

ва та електроенергії на виконання всіх технологічних операцій. 

6. Підвезення або відвезення добрив, пестицидів, врожаю роз-
раховується в т/км (добуток ваги вантажу в тоннах на відстань пере-

везення в км). 

7. Енергетичні еквіваленти всіх видів витрат наведені в табли-

цях 5 - 6. 

8. Енергетичні затрати на виконання всіх видів робіт по виро-

щуванню сільськогосподарської культури розрахувати шляхом мно-

ження відповідного показника на енергетичний еквівалент. 
9. Сумарні затрати енергії на вирощування сільськогосподарсь-

кої культури – це сума всіх енергетичних затрат на виконання кожної 
технологічної операції. 

10. Визначити кількість непоновлюваної енергії, що міститься у 

вирощеному врожаю шляхом множення врожайності основної та по-

бічної продукції на відповідні енергетичні еквіваленти. 

11. Розрахувати коефіцієнт енергетичної ефективності за форму-

лою 

Кее= 

затрати

врож

НЕ

НЕ
,                                            (1) 

де НЕврож – кількість непоновлюваної енергії, що міститься у виро-

щеному врожаю, ккал або МДж; НЕзатрати – кількість непоновлюва-

ної енергії витраченої на формування врожаю, ккал або МДж. 

12. Зробити висновок, про ефективність даної технології виро-

щування сільськогосподарської культури. 
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Таблиця 5 

Енергетичні еквіваленти на оборотні засоби виробництва [6] 

Оборотні засоби 
Одиниця 

виміру 
МДж ккал 

1. Енергетичні ресурси (виробничі затрати) 

Бензин 1 кг 54,4 13000 

Бензин 1 л 42,3 10100 

Дизельне паливо 1 кг 52,8 12600 

Дизельне паливо 1 л 47,7 11400 

Вугілля 1 кг 32,6 7800 

Природний газ 1 м3
 49,4 11810 

Дрова 1 кг 19,6 4700 

Електроенергія 1 кВт-г 12,0 2860 

2. Мінеральні добрива  

Азотні 1 кг д.р. 86,8 20730,8 

Фосфорні 1 кг д.р. 12,6 3009,3 

Калійні   1 кг д.р. 8,3 1982,3 

Комплексні 1 кг д.р. 51,5 12300,0 

3. Місцеві добрива 

Гній (80 % вологості) 1 кг 0,42 100,3 

Торфоперегнійні компости (з 60 % 

вологості) 
1 кг 1,70 406,0 

Вапняні матеріали 1 кг. 3,80 907,6 

4. Пестициди 

Гербіциди: 

                  олії, що змочуються 

 

1 кг д.р. 

 

419,6 

 

100215,0 

          порошок, що змочується 1 кг д.р. 263,6 62956,8 

                                      гранули 1 кг д.р. 363,7 86864,1 

Інсектициди: 

                 олії, що змочуються 

 

1 кг д.р. 

 

365,0 

 

87174,6 

          порошок, що змочується 1 кг д.р. 253,2 60472,.9 

                            гранули, дуст 1 кг д.р. 812,1 74540,2 

Фунгіциди: 

                 олії, що змочуються 

 

1 кг д.р. 

 

272,6 

 

65106,3 

         порошок, що змочується 1 кг д.р. 116,6 27848,1 

                            гранули, дуст 1 кг д.р. 216,7 51755,4 

Ретарданти 1 кг д.р.. 209,3 60000,0 

Бордоська рідина: вапно гашене 1 кг 11,6 2770,5 

Мідний купорос 1 кг 86,0 20539,8 

Сірка молота 1 кг 68,2 16288,5 

Тютюновий екстракт 1 кг 30,0 7165,0 

Піретрум 1 кг 45,0 10747,6 

5. Насіння: 

буряки цукрові і кормові 
1 кг 18,4 4394,6 
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Таблиця 6 
Енергоємність сільськогосподарських машин та знарядь [6] 

Марка Маса, кг 
За 1 годину експлуатації 

МДж ккал 

1. Трактора 

К-701 12500 303,8 72546,2 

К-700А 11800 286,7 68483,7 

Т-150 6975 169,5 40480,8 

Т-150К 7535 183,1 43730,9 

Т-130 14326 348,0 83109,0 

Т-130Б 15520 377,1 90073,4 

ДТ-75 6440 156,5 37375,8 

МТЗ-82 3370 81,9 19558,5 

МТЗ-80 3160 76,8 18339,7 

ЮМЗ-6Л 3147 76,5 18264,2 

Т-25А 1780 43,3 10330,6 

Д-606 — бульдозер 8910 320,8 76608,2 

2. Автомобілі 
ГАЗ-52-04 2520 36,0 8606,6 

ГАЗ-53А 3250 46,5 11099,7 

ЗИЛ-130 4300 61.5 14685,8 

ЗИЛ-ММЗ-554М 5225 74,7 17844,9 

КамАЗ-5320 7080 101,2 24180,3 

ЗИЛ-131 6440 92,1 21994,5 

МАЗ-5549 7226 103,3 24675,5 

3. Автоцистерни 
АВЦ-5,7 3980 56,9 13952,9 

АВВ-2М 2826 40,4 9651,6 

АЦ-4.2-53А 2957 42,3 10099.0 

АЦ-4,2-130 4404 63,0 15041,0 

АТЗ-2,4-52-04 2970 42,5 10143,4 

АЦА-3,85-53А 3775 54,0 12892,8 

МЖА-6-130 В І-76 9206 131,6 31441,3 

4. Автопричепи та напівпричепи 
ГКБ-817 2540 66,8 15954,5 

ГКБ-819 3050 80,2 19158,0 

ГКБ-8350 3500 92,0 21984,6 

ОдАЗ-885 2850 75,0 17901,7 

люцерна 1 кг 20,2 4824,5 

трави багаторічні 1 кг 19,7 4705,0 

овочеві 1 кг 18,7 4466,2 

баштанні 1 кг 18,7 4466,2 

тютюн і махорка 1 кг 17,6 4203,5 
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ОдАЗ-794 3000 78,9 18843,9 

МАЗ-8926, КАЗ-717 4000 105,2 25126,2 

5. Плуги і лущильники 
ПТК-9-35 2800 100,8 24074,4 

ПН-8-35 1970 70,9 16938,1 

ПЛП-б-35 1230 44,3 10575,5 

ПЛ 5-35 1500 54,0 12897,0 

ПЛН-5-35 800 28,8 8878,4 

ПН-4-35 630 22,7 5416,7 

ПЛН-4-35 710 25.6 6104,6 

ПН-3-35    • 445 16,0 3826,1 

ПЛН-3-35 522 18,8  4488,2   

ПН-2-30Р 265 9,5 2278,6 

ПН-30Р 150 5,4 1289,7 

ПН-4-40 843 30,3 7248,1 

ПНЯ-4-40 1285 46,3 11048,4 

ПН-3-40 635 22,9 5459,7 

ПЧЯ-3-50 3170 114.1 27255,7 

ПЧЯ 2-50 2780 100,1 23902,4 

ППЛ-10-25 1214 43,7 10438,0 

ППЛ-5-25 450 16,2 3869,1 

ЛД Г-20 5514 441,1 105354,9 

ЛДГ-15 3765 301,2 71937,1 

ЛДГ-10 2450 196,0 46811,7 

ЛДГ-5 1080 86,4  20635,3 

6. Борони дискові 
ВД-10 3700 296,0 70695,2 

ВДТ-7,0 3500 280,0 66873,8 

БДН-3,0 698 55,8 13336,5 

БДТ-3 720 57,6 13756,9 

БДС-3,5 889 71,1 16985,9 

БДСТ-2,5 1080 86,4 20635,3 

БДН-1,3А 402 32,2 7680,9 
7. Борони зубові та голчасті 

БЗТС-1,0 42 4,3 1023,2 

БЗСС-1,0 35 3,6 852,9 

БЗНТУ-1,0 44 4,5 1071,9 

ЗБЗНТУ-1,0 161 16,4 3922,1 

ЗБП-0,6А 50 5,1 1218,1 

З-ОР-0,7 37 3,8 901,4 

ШБ-2,5 107 10,9 2606,6 

БИГ-ЗА 1100 112,2 26797,2 

БПК 0,35  25 2,6 609,1 

ВИП-5,6 2180 222,4 53107,2 
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8. Котки 
ЗККШ-6 1835 187,2 44702,4 

ЗКВТ-1,4 880 89,8 21437,8 

ЗККН-2,8 2152 219,5 52425,1 

СКГ-2—2 811 82,7 19756,9 

СКГ-2 982 100,2 23922,6 

9. Культиватори та плоскорізи для суцільного обробітку ґрунту 
КПС-4 (начіпний) 773 39,4 9415,6 

КПС-4 (причіпний) 969 49,4 11803,0 

КШ 3,6М (навісний) 352 18,0 4287,6 

КШ 3,6М (причіпний) 442 22,5 5383,8 

КПЗ-3,8 1000 51,0 12180,6  

РВК-3,6 2500 127,5 30451,5 

АКП-2,5 (дисковий) 2005 188,5 45013,1 

АКП-2,5 (голчастий) 2038 191,6 45753,9 

КФГ-3,6 01 1320 67,3 16078,4 

КА-3,6 3410 320.5 76555,9 

КТС-10 (напівначепний)  2000 102,0 24361,2 

КТС-10 (гідрофікований) 3000 153,0 36541,8 

ЧКУ-4 (з удобрювачем) 1704 160,2 38255,5 

ЧКУ-4 (без удобрювача) 1460 137,2 32777,6 

КФГ-3,6 1510 77,0 18392,7 

КПШ-9 2107 75,9 18116,0 

КПШ-5 900  32,4  7738,2  

КПУ-400 890 32,0 7652,2 

10. Культиватори просапні 
КРН-4,2 871 44,4 10609,3 

КРН-5,6 1300 66,3 15834,8 

КРН-8,4 2142 109,2 26090,8 

УСМК-5,4А (легкий) 1800 91,8 21925,1 

КГС-4,8 1590 149.5 35696,1 

КГС-4,8-01 1798 169,0 40365,8 

КФ5.4 1100 56,1 13398,7 

УСМП-5,4 768 39,2 9354,7 

КОН-2.8ПМ 885 83,2 19868,6 

КРН-4,2Г 975 91,6 21889,1 

КНО-2,8 (весь комплект) 1380 129,7 30981,6 

КНО-4,2 (весь комплект) 1380 129,7 30981,6 

КОР-4,2 (весь комплект) 1033 97,1 23191,3 

КОР-4,2 (без  підживлювача) 797 74,9 17893,0 

11. Сівалки 
СЗ-3,6 1450 155,2 37055,2 

СЗУ-3,6 1480 158,4 37821,8 

СЗА-3,6 1280 137,0 32710,8 

СЗО-3,6 1280 137,0 32710,8 
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СЗТ-3,6 1830 195,8 46766,2 

СЗСШ-3,6 1780 190,5 45488,4 

СЗП-3,6 1870 200,1 47788,4 

СЗС-2,1 1250 133,8 31944,1 

СУПН-8 1126 120,5 28775,3 

СН-4Б-2 - картоплесаджалка 1015 196,9 47029,0 

12. Зчіпки 
СГ-21 1800 144,0 34392,2 

СП-16 1762 141,0 33666,2 

СП-11 915 73,2 17482,7 

С-11 700 56,0 13374,8 

СН-75 1250 100,0 23883,5 

13. Універсальні навантажувальні засоби 
ПЭ-0,8Б 2400 115,2 27513,8 

ПГ- 0,2 1250 60,0 14330,1 

ПБ-35 1275 61,2 14616,7 

ПФП-2 2500 120,0 28660,2 

ПФП - 1 , 2  1780 85,4 20406,1 

ПКУ - 0 , 8  1158 55,6 13275,5 

УЗСА 40 (без автомобіля) 1490 68,5 16369,7 

ПФ-0,5 990  47,5  11349,4 

СПС-4,2 з трактором МТЗ-80 8950 429,6 102602,8 

ЗПС-100 1250 263,8 62992,5 

ЗСВУ-3 1960 90,2  21532,6 

ПКС-80 (транспортер) 540 113,9 27212,8 

СТХ-30 з електродвигуном 2450 475,3 113518,4 
14. Універсальні тракторні причепи 

1-ПТС-2Н 735 19,3 4616,8 

1-ПТС-2 855 22,5 5370,5  

1-ПТС-4 1700 44,7 10678,2 

2-ПТС-4М-785-А 1530 40.2 9610,4 

2-ПТС-4-793А 1800 47,3 11306,3 

2-ПТС-4-887А 1755 46,2 11023,7 

2-ПТС-4-887Б (бортовий) 1880 49,4 11808,8 

2-ПТС-4-887Б (кузов 45 м3
) 2800 73,6 17587,6  

2-ПТС-6-8526 2950 77,6 18529,8 

ММЗ-771 Б 4850 127,6 30464,3 

3-ПТС-І2Б моделі /ММЗ-768Б 6340 166,7 39823,4 

15. Комбайни зернозбиральні та спеціальні 
СК-6-11 «Колос» 9750 1472,2 351624,0  

СК-5 «Нива» 8000 1208,0 288512,0 

СКП-5 «Нива» 9060 1368,1  326739,8  

СКД-6М «Сибиряк»   9000 1359,0 324576,0 
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СК-4 6120 924,1 220711,7 

КСКУ-6 12284 1523,2  363796,8  

КСС-2,6 3800 471,2 112538,9 

КС-1,8 «Вихрь» 2400 297,6 71077,2 

КСГ-3,2 8850 1097,4 262097,2 

КПКУ-75 7800 967,2 231000,7 

КОП 1,4 «Херсонец 7 »  3770 467,5 111650,3 

БМ-6А 3000 327,0 78098,9 

КС-6 9200 901,6 215333,2 

РКС-6 (без трактора) 5300 519,4 124050,6 

КСК-4 12600 1990,8 475471,1 

ККУ-2А 4524 714,8 170716,8 

ККУ-2А-3 4657 735,8 175735,6 

16. Косарки 

ЖВР-10 2020 426,2 101795,9 

ЖНС-6-12 1350 284,8 68031,9 

ЖВН-6 1170 246,9 58961,0 

ЖВН-6А 1100 232,1 55433,4 

ЖШН-6 1300 274,3 65512,2 

ЖСК-4А 1280 270,1 64504,3 

ЖРС-4,9А 1215 256,4 61228,7 

ЖВС-6 1370 289,1 69039,8 

ЖРБ-4,2 1164 245,6 58658,6 

ЖНТ-2,1 470 99,2 23685,2 

17. Машини та пристрої для збирання соломи та сіна 

КС-1П 2450 433,6 103570,6 

ВНШ-3,0 30 53,1 12682,1 

ПС-1,6 1900 336,3 80320,0 

ПК-1,6А 2400 424,8 101456,9 

СПТ-60 6500 1150,5 274779,1 

СП-60 3090 546,9  130625,7  
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Завдання до виконання індивідуальної роботи студентам заочної фо-

рми навчання 

1. Особливості агрохімічної служби Португалії. 
2. Особливості агрохімічної служби Польщі.  
3. Служба дорадництва в Канаді. 
4. Служба дорадництва США. 

5. Особливості агрохімічної служби у Німеччини. 

6. Особливості агрохімічної служби Англії. 
7. Особливості агрохімічної служби Росії. 
8. Особливості агрохімічної служби Франції. 
9. Особливості агрохімічної служби Голландії. 
10. Особливості агрохімічної служби Швеції. 
11. Агрохімічна служба в Рівненській області. 
12. Агрохімічна служба в Київський області. 
13. Агрохімічна служба в Хмельницькій області. 
14. Агрохімічна служба в Полтавській області. 
15. Агрохімічна служба в Тернопільській області. 
16. Агрохімічна служба в Житомирській області. 
17. Агрохімічна служба в Чернівецькій області. 
18. Агрохімічна служба в Миколаївській області. 
19. Агрохімічна служба в Харківській області. 
20. Агрохімічна служба в Сумській області. 
Всім варіантам провести порівняльну оцінку ефективності роботи 

агрохімічної служби на Україні (в умовах конкретної області) та за 
кордоном. 

Варіант на виконання завдання вибирається згідно останньої цифри 

номера залікової книжки. 
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