Завдання з імплементації директиви 91/676/ЄС
від 21 грудня 1991 року про захист вод від
забруднення, спричиненого нітратами із
сільськогосподарських джерел
(Нітратна директива)

Директива про встановлення рамок
діяльності у сфері водної політики (ВРД)
Паводкова директива
Директива про морську стратегію
Директива про стічні води міст
Директива про питну воду
Нітратна директива

Осадча Наталія Миколаївна,
експерт із впровадження
Нітратної директиви, д.г.н.

Забруднення біогенними елементами – найпоширеніший вид водноекологічних проблем у світі

Забруднення біогенними елементами

Ризик впливу на екологічний стан
Високий

Фактори впливу:

• Перевищення гранично-допустимих концентрацій,
• Стимулювання процесу евтрофікації води.
Канівське водосховище, 2017 р.

Київське водосховище, 2016 р.

Основні джерела надходження речовин у природні поверхневі води

Дифузні

Точкові

2 ТП Водгосп
Директива 91/676/ЄЕС стосовно
охорони вод від забруднення,
спричиненого нітратами з
сільськогосподарських джерел

Директива
91/271/ЄЕС
про очищення стічних
вод міст

Дифузне забруднення в Україні?
45

Нітроген

НІТРОГЕН

60

Фосфор
ФОСФОР

50

35
від загального
% ВІД%ЗАГАЛЬНОГО

% від загального
ЗАГАЛЬНОГО
% ВІД

40

30
25
20
15
10

40

30

20

10

5
0

Нижній Дунай

0

Прут

Тиса

Нижній Дунай

Р. Західний Буг – Нітроген 40%
Малі річки України – Нітроген 50%

Прут

Тиса

Пошук балансу між розвитком
сільського господарства та забрудненням
довкілля
Сільське господарство

Слабке
регулювання
Сильне
регулювання
Оптимальне
регулювання

Забруднення води

ЧАС
Ключове завдання - підвищити рентабельність і конкурентоспроможність
сільського господарства але відокремити зростання подуктивності від
викидів у довкілля

Директива Ради 91/676/ЄС від 21 грудня 1991 року про
захист вод від забруднення, спричиненого нітратами із
сільськогосподарських джерел
(Нітратна директива)

МЕТА:
Нітратна директива спрямована на зменшення
забруднення
вод
нітратними
сполуками
від
розподілених
джерел
сільськогосподарського
походження і має подвійну ціль:

•

зменшити забруднення вод від дії cільськогосподарських
джерел,

•

запобігти такому забрудненню у майбутньому.

Основні інструменти Нітратної директиви:
1. Визначення поверхневих та підземних вод, які зазнають забруднення
або для яких існує ризик такого забруднення.
2. Підготовка реєстру зон, уразливих до нітратного забруднення для
кожного водного об’єкту.
3. Розроблення Кодексу кращих методів ведення сільськогосподарського
виробництва.

4. Розроблення плану дій для зон, уразливих до нітратного забруднення,
що містить заходи, спрямовані на мінімізацію нітратного забруднення, у
тому числі, заходи стимулювання впровадження кращих практик ведення
сільськогосподарського виробництва.
5. Проведення моніторингу щодо концентрацій нітратних сполук у
підземних та поверхневих водах, евтрофікації поверхневих вод, оцінки
впливу Планів дій на якість води та методи ведення
сільськогосподарського виробництва.

Завдання 1. Визначення поверхневих та підземних вод, які зазнають
забруднення або для яких існує ризик такого забруднення
Критеріальна база для визначення наявності забруднення нітратними сполуками за
Нітратною директивою:
-для поверхневих вод – концентрації NO3- > ГДК для вод питного користування
(NO3- >50 мг/дм3 )
- для підземних вод - NO3- >50 мг/дм3 ,
- наявність евтрофікації

1.Поверхневі та підземні води:
На підставі біогеохімічної нестійкості нітрогену – визначається за
загальною концентрацією Nнеорг = NH4+ + NO2- + NO3- (N-NO3- 11,3 мг N)/дм3
Критерій - N-NO3- 11,3 мг N /дм3
2. Евтрофікація – спричиняється підвищеним вмістом нітрогену та фосфору
Критерій відсутності евтрофікації - відповідність показників водяної флори
та вмісту біогенних елементів типоспецифічним характеристикам «доброго»
екологічного стану водного масиву

Критерії оцінки трофності водних об’єктів
Трофічний стан
Озера

Оліготрофні
Мезотрофні

Загальний
нітроген,
мгN/дм3
<0,35
0.35-0.65

Загальний
фосфор,
мгР/дм3
<0.010
0.01-0.03

Евтрофні
Гіпертрофні

0.65-1.20
>1.20

0.03-0.10
>0.10
Загальний
фосфор,
мгР/дм3
<0,025
0,025-0,075
>0,075

Хлорофіл а, Хлорофіл а,
завислий,
придонний,
мг/дм3
мг/дм3

Оліготрофні
Мезотрофні
Евтрофні

Загальний
нітроген,
мгN/дм3
<0,7
0,7-1,5
>1,5

Загальний
фосфор,
мгР/дм3
<0,010

Хлорофіл а, Прозорість(
мг/дм3
за Секкі), м

Оліготрофні

Загальний
нітроген,
мгN/дм3
<0,26

<0,001

>6

Мезотрофні
Евтрофні
Гіпертрофні

0,26-0,35
0,35-0,40
>0,40

0,010-0,030
0,03-0,04
>0,04

0,001-0,003
0,003-0,005
>0,005

3-6
1,5-3
<1,5

Річки

Морські
води

Хлорофіл а, Прозорість
мг/дм3
(за Секкі),
м
<0,0035
>4
0,00352-4
0,009
0,009-0,025 1-2
>0,025
<1

Завдання 2. Підготовка реєстру зон, уразливих до нітратного
забруднення для кожного водного об’єкту

Уразливі зони - ділянки суші, з яких відбувається стік у
водні об’єкти, що забруднені нітратними сполуками, або
можуть бути забруднені ними у майбутньому
Переглядаються кожні 4 роки

Розроблена Методика визначення зон, уразливих до
забруднення нітратними сполуками за критеріями і
підходами, визначеними Нітратною директивою

Підстава для виділення уразливих зон – дані
моніторингу поверхневих і
підземних вод

2. Підготовка реєстру зон, уразливих до нітратного
забруднення для кожного водного об’єкту.

Приклад виділення
зон, вразливих до
забруднення
нітратними сполуками,
на притоках різного
порядку

Завдання 3. Кодекс кращих методів ведення
сільськогосподарського виробництва відповідно до Нітратної
директиви має містити наступні положення:
1. періоди, в які внесення добрива у ґрунт є небажаним;
2. внесення добрива у ґрунт на полях, розташованих на крутих схилах;
3. внесення добрива у ґрунт на перезволожених, підтоплених, затоплених,
замерзлих чи вкритих снігом полях;
4. умови внесення у ґрунт добрив поблизу водотоків;
5. об’єм та умови будівництва резервуарів для зберігання гною, включаючи заходи
для запобігання забрудненню води від стоку чи фільтрації у ґрунтові та поверхневі води
рідин, які містять гній, та стічних вод від зберігання рослинних матеріалів, наприклад,
силосу;
6. процедури внесення у ґрунт, включаючи норми та рівномірність нанесення
мінеральних добрив та гною, які підтримуватимуть вихід поживних речовин у воду на
прийнятному рівні.
7. менеджмент землекористування, включаючи використання систем сівообороту та
пропорцію земельної площі, яка відводиться під постійні культури по відношенню до
однорічних культур;
8. підтримання мінімального рослинного покриву протягом (дощових) періодів,
котрий буде витягати азот з ґрунту, який у протилежному випадку спричинить
забруднення води нітратами;
9. розробку планів внесення добрив для кожної ферми окремо та ведення обліку їх
використання;
10. запобігання забрудненню води від дифузного стоку та ґрунтового руху води
нижче межі досяжності коренів сільськогосподарських культур в іригаційних системах.

Періоди, в які небажане внесення мінеральних добрив:
Азотні добрива

Періоди, в які внесення
добрива в ґрунт є небажаним

Рекомендації з прийомів застосування добрив з метою
зниження неефективних втрат

Сульфат амонію

1 грудня - 1 березня
1 червня – 31 вересня

До посіву як основне добриво навесні, також можна вносити восени
але не раніше як середньодобова температура буд нижче +10°С, що
супроводжуватиметься призупиненням мікробіологічних процесів
ґрунту та трансформації амонійних форм азоту у нітрати

Хлористий амоній

1 грудня – 1 березня
1 червня – 31 вересня

Восени, на нейтральних і лужних ґрунтах під зяблевий обробіток
ґрунту як основне добриво

1 грудня – 1 березня
1 червня – 31 вересня

Вносять восени (коли середньодобова t< +10°С ) спеціальними
машинами і загортають на глибину не менше 10 - 12 см на
суглинкових і глинистих ґрунтах, а на легких ґрунтах на глибину до 14
- 18 см з метою зменшення втрат азотую Можливе внесення в основне
удобрення весною, але не менше як за тиждень до посіву культури.

1 грудня – 1 березня
1 червня – 31 вересня

Вносять в основне удобрення переважно восени з обов'язковим
загортанням в ґрунт не менш, ніж на 12 см.
Можливе кореневе підживлення у весняний період.

Рідкий
аміак

(безводний)

Аміачна вода
Натрієва/кальцієва/аміа
чна селітра

15 липня – 1 вересня
1 листопада – 15 лютого

Вносять під час сівби та у підживлення. Кореневе підживлення
проводиться у період весни, першої половини літа.

Сечовина (карбамід)

15 липня – 31 вересня
1 грудня – 15 лютого

Вносять під час кореневого підживлення рослин – весна, перша
половина літа; позакореневого підживлення – в критичні фази
розвитку рослин; на глинистих ґрунтах – восени під оранку

КАС (карбамід-аміачна
суміш)

15 липня – 31 вересня
1 грудня – 15 лютого

Вносять у основне удобрення і кореневе підживлення; позакореневе
підживлення для озимих

Періоди, в які небажане внесення органічних добрив:
Тип
землекористування
Посівні площі
Трава, луки та пасовища

Періоди, в які внесення добрива у ґрунт є небезпечним
Тверді органічні добрива

Рідкі органічні добрива
(рідкий гній тварин, розбавлена
сеча)

1 червня – 31 липня
15 листопада-15 березня

15 листопада –15 березня

Не лімітується

15 листопада – 15 березня

Загальні правила внесення добрив на землях,
розташованих на крутих схилах
Тип
землекористування,
величина ухилу
ділянки, 0

Використання,
внесення добрив

Орні землі, ухил>3°

Для запобігання втрат азотних сполук обов’язковими агротехнічними
заходами є: заробка добрив у ґрунт не пізніше 12 годин після їхнього
внесення врозкид на поверхню ґрунту; підживлення рослин лише у
критичні фази їх росту та розвитку. Рекомендовано сівозміни з
суттєвою перевагою зернових злакових і бобових культур звичайної
рядкової сівби, а також багаторічних і однорічних трав.

Орні землі, ухил >5°

Внесення азотних добрив заборонено (ДСТУ 7925:2015). Можливе
лише позакореневе підживлення у критичні фази росту та розвитку
рослин. Рекомендовано сівозміни з рівним співвідношенням зернових і
багаторічних трав.

Орні землі, ухил >7°

Забороняється розорювання схилів крутизною понад 7 градусів
(крім ділянок для залуження, залісення та здійснення ґрунтозахисних
заходів). З метою запобігання втрати азоту на схилових землях
необхідно застосовувати протиерозійні заходи: контурні борозни,
щілювання, кротування, залишення стерні, вирощування в сівозміні
багаторічних трав.

Пасовища, ухил>7°

Для постійних пасовищ на схилах > 70 одноразова доза застосування
добрив не має перевищувати 80 кг N/га. Випас худоби на схилах має
бути організований таким чином, щоб попередити пошкодження дерни.

ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ У ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИЙ, ПІДТОПЛЕНИЙ, ЗАТОПЛЕНИЙ,
ЗАМЕРЗЛИЙ ЧИ ВКРИТИЙ СНІГОМ ҐРУНТ
Несприятливий стан ґрунту та погодних умов підвищують ризик втрати азотних сполук з
території сільськогосподарських земель, луків і пасовищ, які
можуть вимиватися з
поверхневим або внутрішньоґрунтовим латеральним стоком. У зв’язку з цим застосування
азотних добрив на перезволожених, підтоплених, затоплених, мерзлих (з глибиною
промерзання > 8 см) та вкритих снігом ґрунтах заборонено (згідно ДСТУ 7925:2015).
УМОВИ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ В ҐРУНТ ПОБЛИЗУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ
Для запобігання безпосереднього надходження азотних сполук у водні об’єкти або їхнього вимивання
з поверхневим стоком уздовж берегів річок, озер, водосховищ та інших водойм мають зберігатися
захисні смуги природної рослинності шириною не менше 1 м. Захисні смуги виділяються з метою
охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності
вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон.
Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у
меженний період) шириною:
для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів;
для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів;
для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.

За крутизни схилів >3°С мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської
діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах
забороняється: розорювання земель, зберігання і застосування пестицидів і добрив (в тому
числі азотовмісних добрив) [Водний кодекс України, Розділ IV Охорона вод, Ст. 88, 89].

V ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ГНОЮ У ЗОНАХ, УРАЗЛИВИХ ДО ЗАБРУДНЕННЯ СПОЛУКАМИ НІТРОГЕНУ

• На період заборони застосування гною для удобрення урожаю він має зберігатися на спеціально облаштованих майданчиках, у бункерах,
контейнерах, холодильних установках, конструкція яких запобігає надходженню гною у ґрунт та водні об’єкти [Закон України «Про побічні продукти
тваринного походження, що не призначені для споживання людиною»].
• Виробничі майданчики для зберігання і переробляння гною та органічної суміші, споруди для знезаражування та очищення стічних вод повинні
відповідати вимогам ДБН В.2.2-1 та ДБН Б.2.4-4.
• Гноєсховища відрізняються конструкцією та об’ємом — ці параметри треба добирати залежно від поголів’я худоби, її категорії і ваги, умов
утримання і технології вирощування худоби, способу годування, споживання води та способу гноєвидалення, який визначає тип отримуваного
гною.
• Об’єм резервуару для зберігання гною розраховується як різниця між обсягом продукування гною та плановим обсягом його застосування.
• Об’єм резервуару твердого гною визначається із врахуванням 30 % втрат протягом зберігання та випаровування, об’єм резервуару для
твердого гною і сечі визначається із врахуванням 10 % втрат протягом зберігання та випаровування.
• Об’єм резервуару має забезпечувати зберігання гною, який виробляється протягом 6-ти місячного періоду.
• При правильному зберіганні побічних продуктів тваринництва, ніякі небезпечні для поверхневих вод рідини, що містять гній, сечовину, силосні
стоки тощо не можуть вільно витікати з будь-яких господарських приміщень.
• Ємності для зберігання рідкого гною мають бути обладнані захисним механізмом від переповнення і притоку поверхневих вод.
• На сільськогосподарських землях з ухилом < 3° твердий гній та компости можуть зберігатися на відстані не менше 100 м від урізу води.
• При зберіганні твердого гною на сільськогосподарських землях фермер зобов’язаний: попередити забруднення поверхневих і підземних вод.
• Перед вивезенням гною на поле він має щонайменше 3 міс. зберігатися на водонепроникній основі. Це не стосується твердого гною з глибокою
підстилкою; підстилки, що використовується з дренажною системою, яка відділяє сечу від твердого гною; та умов утримання тварин без продукування
сечі (при використанні більше 6 підстилки на день) – із зазначенням кількості використаної підстилки та числа утримуваних тварин.
• Використати гній із сховища на полі протягом 8 місяців з моменту його вивезення, повторне облаштування сховища на тому ж місці можливе через 4
роки.
• Вести облік місць зберігання на полі і дати початку вивезення гною чи компосту.
• Забороняється зберігати гній без посиленої водонепроникної основи на наступних сільськогосподарських землях:
- Постійно заболочуваних.
- З глибиною підземних вод менше 0,6 м, навіть тимчасовою.
- З ухилом > 3°.
- В області затоплення (відповідно до карт ризиків затоплення).
- В області виходу на поверхню грунтових вод, якщо це визначено Держводгенством.
- На текстурно-світлих грунтах.

VI ПРОЦЕДУРИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ, ЩО МІНІМІЗУЮТЬ ВИМИВАННЯ СПОЛУК АЗОТУ У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ

Ефективність застосування добрив визначається:
• регулюванням дози внесення відповідно до норм споживання окремими рослинами на розрахункову урожайність та
продуктивність ґрунту для конкретної ділянки; понаднормове застосування добрив призводить до їхнього накопичення у товарній
продукції, зниження її якості та забруднення довкілля.
• регулювання втрат добрив шляхом вибору оптимального шляху та способу внесення, застосування органічних добрив та
сівозмін; найбільше зниження втрат азотних добрив може бути досягнуто шляхом роздрібного їх внесення.
Норма застосування мінеральних і органічних добрив залежить від потреб окремих культур на конкретних ділянках у
залежності від умов вирощування і встановлюється на підставі характеристики земельної ділянки з урахуванням інформації про
чергування культур, склад попередників, визначення сортових особливостей культур, запланованої врожайності технології
обробітку ґрунту, кліматичних умов та ін.

Найпоширенішими в практиці землеробства методами розрахунку норм внесення добрив під сільськогосподарські культури є
балансовий і балансово-розрахунковий методи. До прибуткової статті поживних речовин ґрунту включають надходження з
мінеральними і органічними добривами, посівним матеріалом, атмосферними опадами та за рахунок симбіотичної фіксації. До
статті втрат поживних речовин включають їхній винос з урожаєм основної і частково побічної продукції, втрати з водним стоком та
викиди в атмосферу.
Згідно особливостей ґрунтово-кліматичних умов України було розроблено максимально допустимі норми внесення азотних добрив
під сільськогосподарські культури [ДСТУ 7925: 2015], максимальні та оптимальні дохи внесення органічних добрив

У Поліссі під час позакореневого підживлення озимої пшениці норма азотних добрив не може перевищувати 50 кг д.р./га. У разі
внесення азотних добрив під озиму пшеницю, попередником якої був чистий пар або багаторічні бобові трави, норму азотних
добрив зменшують на 40 кг д.р./га. На торфових ґрунтах норму азоту слід зменшити на 40–50 кг/га.
У лісостеповій зоні під час внесення азотних добрив під озиму пшеницю, попередником якої був чистий пар або багаторічні
бобові трави, норму азотних добрив зменшують на 30 кг д.р. /га. Під час позакореневого підживлення озимої пшениці норма
азотних добрив не може перевищувати 30 кг/га.
У степовій зоні у разі внесення азотних добрив під озиму пшеницю, попередником якої був чистий пар або багаторічні бобові
трави, норму азотних добрив зменшують на 25 кг д.р. /га. Під час позакореневого підживлення озимої пшениці норма азотних
добрив не може перевищувати 25 кг/га.
Норми і строки внесення органічних добрив слід установлювати з урахуванням вмісту у них загального азоту залежно від
ґрунтових умов, сівозмін, застосування мінеральних добрив, але не перевищуючи 170 кг азоту на гектар
Строки (період) внесення та форми добрив, що рекомендується вносити при вирощуванні сільськогосподарських культур для
запобігання їх неефективних втрат наведені у розділі I Кодексу.
Хорошим прикладом диференціації строків застосування добрив орієнтованих на стадії росту та розвитку рослин і потреб
культури у елементах живлення є їх роздільне застосування.

VII СІВОЗМІНИ ТА ПІДТРИМАННЯ ЯКОСТІ ГРУНТУ
Вимоги щодо здійснення
в обов’язковому порядку землеустрою з організації
раціонального використання земель шляхом розроблення схем землеустрою і техніко-економічного
обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць викладені
у ст. 20, 45 ЗУ «Про землеустрій»;
Вимоги недопущення
погіршення показників якісного стану ґрунтів у результаті
проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення викладені у
ст.32, 35, 37 ЗУ «Про охорону земель»;
Вимоги щодо дотримання оптимального співвідношення сільськогосподарських
культур у сівозмінах для другої (схили 3-5 градусів) та третьої (схили до 7 градусів) екологотехнологічної групи земель викладені у пункті 3.1 Методичних рекомендацій щодо оптимального
співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних
зон України.
Державна реєстрація та контроль за застосуванням пестицидів та агрохімікатів, проводиться
відповідно до ст.7, 12 ЗУ «Про пестициди і агрохімікати», постанови КМУ від 19.02.1996 р. N 228.

VIII ПІДТРИМАННЯ МІНІМАЛЬНОГО РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ПРОТЯГОМ
(ДОЩОВИХ) ПЕРІОДІВ
При вирощуванні однорічних культур рекомендується обмежити період відсутності
рослинного покриву, коли виникає підвищений ризик ерозії ґрунту та вимивання поживних
речовин. Рекомендується застосовувати протиерозійні технології. На еродованих землях протягом
дощових періодів необхідно підтримувати постійний рослинний покрив шляхом впровадження
проміжних посівів.
При відновленні постійних пасовищ і оранки під конюшину висів культури необхідно проводити
у найближчий вегетаційний період. Якщо наступником конюшини буде весняна культура, осінній
висів конюшини проводитись як найпізніше.

IX ПЛАНИ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
Для покращення управління процесом підживлення рослин, підвищення ефективності застосування
добрив та попередження забруднення природних вод на кожному окремому сільськогосподарському
підприємстві/фермерському господарстві необхідно до 31 серпня скласти річний план внесення
добрив на землях сільськогосподарського призначення та лісового фонду, включаючи програми
використання гною, компосту, осаду стічних вод та ін. джерел.
План удобрення сільськогосподарських рослин означає визначення норми внесення відповідно до
запланованої врожайності та прогнозування часу застосування добрив. Норма внесення добрив
встановлюється на підставі балансових розрахунків з урахуванням потреби окремих культур у поживних
речовинах, особливостей місцевих умов та надходження поживних елементів з інших джерел.
Програма використання гною домашніх тварин має містити детальну інформацію про прогнозне
застосування гною на окремих сільськогосподарських угіддях. Місця зберігання гною на
сільськогосподарських землях до його використання мають бути позначені на карті базового масштабу
1: 25 000 чи дрібніше.
Пропозиції щодо розкидання гною та інших органічних добрив мають визначатися згідно грунтовокліматичних умов, вимог до сільськогоподарських підприємств та обмежень, що витікають із діючого
законодавства.
З метою ефективного використання добрив та можливості перевірки їхнього застосування на кожному
індивідуальному сільськогосподарському підприємстві / фермерському господарстві має проводиться
щорічний облік застосування добрив.
Облік застосування добрив має бути організований на сільськогосподарських землях для кожного типу
угідь (орні землі, луки, пасовище), на землях лісового фонду відповідно до різних підрозділів лісу із
зазначенням кількості і типу добрив, гною чи обробленого осаду стічних вод, які застосовувались у
господарстві та часу їхнього застосування. Вказані реєстри мають зберігатися у господарстві
щонайменше 7 років, а щорічні звіти подаються у контролюючі органи до 15 лютого наступного року.

X ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ЗРОШУВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
• З метою попередження формування поверхневого стоку інтенсивність зрошення не має перевищувати
швидкість просочування води через кореневий шар ґрунту, а обсяг води, поданої при поливах на поверхню грунту не
має перевищувати його водоутримувальної здатності.
• При використанні зрошувальної води запобігати забрудненню поверхневих і підземних вод.
• Норми води та застосування добрив мають бути ретельно об’єднані та поділені на дози залежно від культури
та місцевих умов.
• Операції з обробітку землі мають запобігати ущільненню та погіршенню структури ґрунту, розвитку
поверхневої кірки.
• На зрошуваних землях ¼ норми азотних добрив вносять навесні під передпосівну культивацію, решту в
підживлення з іригаційними поливами.
• Під зрошувалні культури вносять амонійні та амідні форми азотних добрив.
• Строки, дози і способи застосування рідких добрив за зрошення у виробничих умовах необхідно суворо
дотримувати і погоджувати з графіками поливів. Найбільш ефективним є поєднання звичайного способу удобрювання
і фертигації. Досліди і практика свідчать, що фертигація має високу результативність за проведення її в ранкові,
вечірні й нічні години. В умовах дефіциту органічних і мінеральних добрив актуальності набувають ресурсоощадні
способи їх застосування. Одним із головних шляхів ресурсоощадного застосування туків є їх локальне внесення, яке
дає змогу на 30-50 % зменшити оптимальні норми, насамперед, фосфорних добрив. Дози локального внесення
становлять N10P10K10 для зернових колосових і соняшників; N20P20K20 для кукурудзи й картоплі; N30P30K30 для
овочевих і баштанних культур (їх застосовують у рядки під час сівби або в лунки під час садіння).
• Для азотних добрив важливе значення має рівень підґрунтових вод (ПҐВ) на зрошуваних масивах. Від
цього залежать реальні дози, що вносять у ґрунт. Відомо, що за рівня ПҐВ 3-5 м азот мігрує на цю глибину і
концентрується (N-NO3) у кількості 20-40 мг/дм3 і більше. Доза азотних добрив при цьому становить 90 % від
розрахункової. Якщо рівень ПҐВ менше 2-3 м, то кількість азоту має не перевищувати 60-80 % від розрахункової
дози. І в першому, і в другому випадках доцільно їх вносити з поливною водою частинами, зрошувальна норма має
бути безстоковою і не перевищувати 300-400 м3/га. Якщо глибина ПҐВ більше 5 м, то припускається внесення всієї
рекомендованої дози добрив. Доцільно в перспективі перейти на використання гранульованих органо-мінеральних
добрив із заданим співвідношенням компонентів на основі гною, лігніну, відходів фітохімічного виробництва, NРК,
меліорантів і мікроелементів. За таких умов досягається не тільки зростання врожайності культур, а й зниження вмісту
нітратів у продукції та зменшення виносу азоту за межі кореневмісного шару. Аналогічний позитивний ефект
забезпечує також роздрібне внесення азотних добрив (сечовини, аміачної селітри, нітрату кальцію, КАС, ПАУ) разом з
поливною водою. При цьому якісний склад останньої дещо поліпшується [Системи удобрення
сільськогосподарських культур у землеробстві початку ХХІ століття].
• За вирощування пшениці озимої азотні добрива вносять у фазі трубкування та колосіння, кукурудзи – у фазі
10-12 листків та під час викидання волоті.

Завдання 4. Розроблення плану дій для зон, уразливих до нітратного
забруднення, що містить заходи, спрямовані на мінімізацію
нітратного забруднення, у тому числі, заходи стимулювання
впровадження кращих практик ведення сільськогосподарського
виробництва.
Екологічно- та економічно ефективні заходи
зменшення втрат у водне середовище

Покращення стану та якості води

• МЕТА – забезпечення стійкого сільськогоподарського виробництва та
збалансованого управління потоком біогенних елементів у межах
водозборів, відсутність загрози евтрофікації вод:

• Впровадження Нітратної директиви
• Реалізація агроекологічних заходів, пов’язаних з кращими
сільськогоподарськими практиками
• Оцінка поточного стану, наявного прогресу та сценаріїв розвитку
• Налаштування кращих та економічно ефективних методів регіонального
ведення сільського господарства
• Пілотні проекти

Оцінка поточного стану, наявного прогресу та сценаріїв розвитку
Цільовий показник для регулювання – баланс поживних елементів ґрунту

Діюча в Україні методика розрахунку балансу біогенних речовин у ґрунтах
не відповідає цілям Нітратної директиви, наявний баланс має від’ємні значення

Успішне впровадження Нітратної директиви міжсекторальна комунікація і взаємодія
(висновок наради ЄС, 4 жовтня 2016 р., м. Братислава)

Водний сектор

Визначення
вразливих зон

Розробка плану
дій

Сільськогосп. сектор

Кодекс кращих сільськогосподарських практик
Стимулювання дотримання
кращих сільськогосп. практик

Отримання результату

Налагодження аграрно-екологічного
діалогу

• Створення правового механізму для впровадження Нітратної директиви.
• Розробка та планування набору ефективних заходів для регіонів,
сценаріїв і розмірів ферм.

• Широкий процес обговорення і тісне співробітництво спеціалістів

аграрного і водного сектору. (У Австрії – започаткована комісія з
нітратів).

• Комплексне використання регуляторних та добровільних заходів:
1. Традиційні регуляторні заходи (обов’язкові)
2. Добровільні заходи, стимули, приватні ініціативи
3. Аграрно-екологічні програми розвитку сільських територій
(стійкий розвиток сільського господарства у сприятливих регіонах,
комплексний розвиток сільських районів у несприятливих
регіонах)

Дякую
за увагу!

