
Охорона ґрунтів 

Ґрунти регулюють якість поверхневих 

і підземних вод, склад атмосферного повітря, 

є середовищем перебування більшості живих 

організмів на поверхні суші, забезпечують 

сприятливе середовище для людини, є 

основним джерелом виробництва 

сільськогосподарської продукції.   

Серед основних антропогенних 

факторів, що спричиняють погіршення якості 

ґрунтів і зниження їх родючості, можна назвати наступні: 

 надмірна розораність територій та порушення екологічно збалансованого 

співвідношення між категоріями земель, інтенсифікація землеробства; 

 безконтрольне застосування засобів хімізації, низька технологічна культура 

тощо. 

Більше 80 % території нашої області розорано і використовується для 

вирощування сільськогосподарських культур. У країнах Європи рівень 

розораності ґрунтів не перевищує 36%. 

Пестициди – токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи 

біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення 

розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, 

тварини, люди і завдаєтеся шкоди матеріальним цінностям. 

Особливо великому ризику піддаються діти, алергіки і люди з ослабленим 

імунітетом. Залишки пестицидів знаходять у всьому живому: рослинах, тваринах, 

птахах, рибах. З різними продуктами харчування людина ризикує спожити значні 

дози пестицидів щодня. 

У Центральному, Східному і 

Південному регіонах приблизно на 30% 

земель використовувалися пестициди. 

На 1 млн га у нашому регіоні 

використовують пестициди, 

забуваючи про те, що 60% 

пестицидів є канцерогенами. За 

висновками Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, пестициди належать 

до особливо небезпечних 

канцерогенних сполук, які сприяють появі злоякісних пухлин, особливо шлунка й 

кишечника, ушкодженню печінки та ембріонів. Особливо великої шкоди завдають 

отрутохімікати при їх використанні в тепличному господарстві, де обробки 

пестицидами проводять не 1-2 рази і до появи зав’язі на рослинах (як це 

вимагають інструкції), а до 30 разів за вегетаційний період.   



Вберегтися від пестицидів можливо: треба ретельно мити овочі й фрукти або 

навіть очищати їх від шкірки: адже основна кількість шкідливих речовин осідає на 

поверхні плодів і накопичується в шкірці. Дослідження показали, що промивання і 

замочування плодів рятують їх від 30-50% пестицидів, в той час як сіль і оцет 

допомагають нейтралізувати лише бактерії. З капусти і салату краще зняти всі 

верхні листки: вони найдовше перебували в контакті з зовнішнім середовищем. І 

шкірку «незнайомих» фруктів і овочів варто очистити, незважаючи на те що разом з 

нею доведеться розлучитися і з частиною вітамінів. 
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