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ПЕРЕДМОВА 

Одне із найактуальніших завдань сьогодення – це скорочення 

споживання викопних видів палива та поступовий перехід на 

використання альтернативних джерел енергії (Альтернативні 

джерела…, 2019). Тому виробництво енергії з відновлюваних 

джерел, насамперед біомаси рослин, активно розвивається в 

більшості європейських країн, зокрема й в Україні.  

Класичні енергетичні культури – це рослини, які спеціально 

вирощують для використання безпосередньо як паливо або для 

виробництва біопалива. Застосування біомаси цих культур має 

низку переваг (Мазур та ін., 2019; Чайка, Яснолоб, 2017). Мож-

ливість використання місцевих ресурсів, зокрема трудових (роз-

виток місцевої економіки); низькі витрати на виробництво; 

децентралізоване виробництво; екологічно безпечна сировина; 

зменшення споживання викопних палив; можливість викорис-

тання еродованих земель для вирощування. Останнє дасть змогу 

мінімізувати ерозію ґрунту, що особливо актуальне в умовах 

південно-західного лісостепу України. 

Нині в Україні площа сільськогосподарських угідь, які 

зазнають згубного впливу водної ерозії, становить 13,3 млн га 

(32 % загальної площі). Втрати продукції землеробства від ерозії 

переважають 9 – 12 млн тонн зернових одиниць, а еколого-

економічні збитки перевищують 10 млрд дол. США щороку 

(Черлінка, 2019; Cherlinka, 2017; Дмитрук, 2012; Чернявський, 

Сівак, 2003). 

Сьогодні в Чернівецькій області кожен другий гектар ріллі 

різного ступеня еродований (слабко-, середньо- або сильно-

змитий). Урожайність культур на таких землях значно (на 20 – 

60 %) нижча, ніж на нееродованих ґрунтах (Козюк, 2007). При 

інтенсивному обробітку сильнозмиті ґрунти приречені на цілко-

виту деградацію (Черлінка, 2019; Cherlinka, 2017). 

Через катастрофічне збільшення кількості еродованих угідь 

та погіршення стану навколишнього середовища, дедалі більшої 

актуальності набуває виведення таких угідь із постійного земле-

користування та формування агрофітоценозів на основі багато-

річних енергетичних культур, які слугують сировиною для ви-

робництва альтернативних видів палива.  


