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Угода про асоціацію України з Євросоюзом приділяє значну увагу 

питанням захисту довкілля й посиленню природоохоронної діяльності. 

Відповідно до Додатку ХХХ угоди Україна зобов’язується наблизити своє 

законодавство до законодавства ЄС, що безпосередньо стосуватиметься 

підприємств, чия робота тим чи іншим чином впливає на навколишнє природне 

середовище. З розвитком технологій і збільшенням швидкостей людина стала 

набагато сильніше впливати на навколишнє середовище. 

Трансформаційні процеси у житті суспільства мають суперечливий 

характер щодо взаємодії природи і суспільства, посилення антропогенного 

впливу на природу [1]. Переплітаються з одного боку позитивні явища: 

вдосконалення технологій і зростання виробництва, сприяння більш повному 

задоволенню потреб людей, раціональному користуванню природними 

ресурсами, збільшенню виробництва продуктів харчування, економічна 

стабільність; з іншого боку - негативні явища: посилення ерозії ґрунтів, 

забруднення природного середовища, випадіння кислотних дощів, як наслідки, 

погіршення стану здоров'я людей, додаткові витрати на ліквідацію негативних 

наслідків тощо. 

Таке переплетіння позитивних і негативних явищ присутні в аграрному 

секторі. Його розвиток на сьогоднішній день неможливий без використання 

мінеральних добрив, які дозволять збільшити врожайність, підвищити 

родючість ґрунтів, якість сільськогосподарської продукції [2]. Але порушення 

технології виробництва, зберігання та застосування мінеральних добрив, 

недосконалість їх властивостей і хімічного складу, недосконалість способів їх 

використання можуть призвести до негативного впливу мінеральних добрив на 

окремі компоненти біосфери, на стан навколишнього природного середовища 

та на людину [3]. Забруднення навколишнього середовища при використанні 

мінеральних добрив відбувається в основному через недотримання науково 

обґрунтованих норм, недостатнього фінансування інноваційних проєктів. 
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Актуальність цих питань зумовлена зростаючою потребою у збереженні 

природного середовища, збереження й охорони ґрунтів. 

Ведення прогресивного аграрного виробництва без мінеральних добрив 

неможливо. Фермери застосовують їх з метою вирощування як овочів, так і 

зернових, технічних культур [4]. Хімічні речовини, які присутні в  мінеральних 

добривах, мають різний ступінь стабільності й засвоюваності. Так, деякі з них 

погано розчиняються у воді, інші швидко вимиваються з ґрунту. Від цих ознак 

залежить оптимальний час застосування і дозування внесення. Вносять азотні 

добрива у вигляді гранул, порошку або рідкого розчину. Останні можуть 

вноситися в ґрунт - живити кореневу систему, або на листя – позакореневе 

підживлення. Оптимальний час, вид і спосіб внесення аміачного добрива 

визначається відповідно технології вирощування агрокультур. 

Отже, одним із можливих напрямів зниження негативного впливу 

мінеральних добрив на ґрунт є використання добрив із регульованим 

вивільненням компонентів, що надає змогу спрогнозувати швидкість та 

тривалість вивільнення добрива залежно від умов середовища, зменшити 

втрати добрив із орного шару ґрунту. Застосування безпечних регламентів 

мінеральних добрив підвищить не тільки родючість ґрунтів і урожайність 

сільськогосподарських культур, а також, безумовно, поліпшить якість 

рослинницької продукції, її харчову цінність. 
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