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Тема: Шляхи підвищення продуктивності агроценозів. 

Мета уроку: 

 навчальна: сформувати знання про агроценози та особливості їхнього 

функціонування; ознайомитися із шляхами, що можуть підвищувати 

продуктивність агроценозів. 

 розвивальна: розвивати вміння логічно мислити, робити висновки, порівнювати, 

аналізувати та знаходити причинно-наслідкові зв'язки між подіями на прикладі 

особливостей та відмінностей між  біогеоценозами та агроценозами ; 

 виховна: виховувати бережливе ставлення до природи та розуміння єдності всіх 

видів живих організмів у природі. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Агроценози – це штучні екосистеми які створює людина, та підтримує і 

контролює їх структуру і функції. 

Штучні екосистеми мають певну структуру: 

 

 
Пригадайте: Які організми можуть відноситися до продуцентів, 

консументів та редуцентів? (Наприклад, продуцентами переважно є рослини 

(культурні рослини, бур’яни), консументами (комахи, гризуни, птахи), 

редуцентами (гриби бактерії)). 

Розділ екології, що вивчає взаємини організмів з чинниками 

навколишнього середовища у процесі сільськогосподарського виробництва 

називається – агроекологія.  

На сьогоднішній день, існують певні проблеми, що стосуються агроценозів, 

тому потрібні шляхи, які б підвищували продуктивність штучних екосистем. 

Шляхи підвищення продуктивності агроценозів  

1. Боротьба з ерозією ґрунтів. 



Ерозія – це процес руйнування ґрунтів та гірських порід через вплив 

водних потоків, вітрів, а також техногенного навантаження. Такий процес, 

супроводжується руйнуванням родючого шару ґрунту. 

Насправді, саме ерозія є одним із чинників, що формує рельєф земної 

поверхні. Так наприклад, в результаті водної ерозії можуть формуватися яри, 

річкові долини тощо. Однак, таке явище спостерігається не тільки на нашій 

планеті, а зокрема й на Марсі. 

Щодо ерозії, як чинника, що може підвищити продуктивність агроценозів, 

то можливий наприклад, варіант висаджування лісосмуг. Їхня головна функція 

захист від водної та вітрової ерозії. Там, де лісосмуги вирубуються, здебільшого 

панує вітрова ерозія: вітри зносять висохлий родючий шар ґрунту, створюючи 

пилові бурі.  

2. Осушення та зрошення земель. 

Осушення – полягає у відведенні зайвої води, що в свою чергу буде 

створювати сприятливі умови для рослин.  

Зрошення – це зворотній процес у порівнянні з осушенням. Саме такий 

процес, сприяє розчиненню поживних речовин, що містяться у ґрунті, підвищує 

їх доступність для рослин.  

3. Внесення добрив відповідно до норм. 

Добрива – це органічні й неорганічні речовини, які застосовують для 

поліпшення умов живлення культурних рослин, з метою підвищення врожаю й 

поліпшення його якості. 

Річна норма добрив під окремі культури може вноситись в різні терміни і 

різними способами. Якщо добрива буде забагато, то, як результат, рослин будуть 

переростати та вимерзати. Деякі частини рослин будуть міцними і стійкими, 

однак інші слабші або зовсім відсутні. 

4. Раціональне використання пестицидів. 

Пестициди – це хімічні речовини, які використовуються у сільському 

господарстві та садівництві для боротьби із шкідниками. 

Пестициди викликають багато проблем, пов'язаних із забрудненням, 

оскільки при розпиленні можуть потрапляти на навколишню територію, на 

людей і накопичуватися в ґрунті і корисних рослинах. Застосування пестицидів 

перешкоджає природному відновленню родючості, викликає втрату харчової 

цінності та смакових якостей сільськогосподарської продукції, збільшує втрати і 

скорочує термін збереження продукції, знижує урожайність багатьох культур, 

внаслідок загибелі комах-запилювачів. 

Нині в різних штатах США близько третини артезіанських свердловин 

закрито через забруднення пестицидами. 

5. Використання нових високоврожайних сортів. 

Саме нові сорти будуть підвищувати рівень врожайності необхідних 

культур. 

6.Дотримання сівозмін 

Сівозміна – чергування сільськогосподарських культур у часі і на 

території. Сівозміна необхідна для отримання більш високих урожаїв, оскільки 

при обробітку культури на одній і тій ж ділянці виснажується ґрунт, зростає 



ризик розвитку хвороб і шкідників. Культури розміщують на полях таким 

чином, щоб кожна з них поверталася на колишнє місце не раніше, ніж через 3–4 

роки. 

7. Застосування нових технологій вирощування сільськогосподарських 

рослин. 

Це дозволяє отримувати нові сорти рослин, а також зменшувати 

шкідливий вплив на навколишнє середовище. 

8. Використання парників, теплиць, та вирощування рослин без ґрунту 

Існує певний вид вирощування рослин без ґрунту на поживних 

середовищах. Коренева система рослин при вирощуванні таким способом 

розвивається на твердих субстратах, які не мають поживного значення, у воді 

або у вологому повітрі. 

Також є й інші методи, наприклад, процес вирощування рослин в 

повітряному середовищі без використання ґрунту, при якому поживні речовини 

до коренів рослин доставляються у вигляді аерозолю. 

Такі вирощування рослин, вважаються безпечними і екологічно чистими 

способами отримання природних, здорових рослин і сільськогосподарських 

культур. 

Відомі деякі відмінності між природніми та штучними екосистемами. 

Порівняльна характеристика природної екосистеми та агроекосистеми 

Штучні екосистеми (агроценози) Природні екосистеми 

1. Обмежене видове різноманіття 1. Значна кількість видів організмів 

2. Короткі трофічні ланцюги 2. Повноцінні трофічні ланцюги 

3. Неповний кругообіг речовин  3. Замкнені біохімічні цикли, повний 

кругообіг речовин 

4. Штучний добір 4. Природній добір 

5. Екологічно не стійкі 5. Екологічно стійкі 

6. Нездатні до самооновлення та 

саморегуляції 

6. Здатні до самооновлення, та 

саморегуляції 

7. Для існування потрібна підтримка 

людини 

7. Можуть існувати самостійно 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

1. Дати відповідь на запитання  

 Що називають агроценозами? 

 Що входить до складу агроценозів? 

 Назвіть приклади підвищення продуктивності екосистем створених 

людиною. 

 Чи є відмінності між природніми та штучними екосистемами? 

 


