КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
ЗА ПРИДАТНІСТЮ ДЛЯ
ВИРОЩУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР
ЯК ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ЗРОБИТИ ЩЕ ТОЧНІШИМ

Зазвичай у контексті розмов про точне землеробство часто згадується тільки
агрохімічна сторона процесу. Однак земля – надто складний ресурс, щоб
говорити про нього однобоко. Приміром, родючість ґрунту, яка прямо впливає
на врожай сільськогосподарських культур, можна описати майже чотирма
десятками показників. З іншої сторони, культури мають власні агробіологічні
вимоги до якості ґрунтів. А ще ж не можна забувати про решту природних і
виробничих факторів! Тому спитайте себе: вирощуючи конкретні культури, ви
дійсно впевнені, що ваша земельна ділянка чи поле придатні для них?
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ЯК ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
ЗРОБИТИ ЩЕ ТОЧНІШИМ

Розгубилися? Зараз ми розповімо, як вам стати
певнішими у цьому питанні.

З ЧОГО УСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ

В

Відомостей багато – тому фахівець зводить все це
до єдиної системи за допомогою ГІС. Це найбільш

се починається з такої штуки як землевпорядні

відповідальна стадія, яка залежить не тільки від

вишукування – по суті збору вихідних даних, які

кількості і якості даних, але й досвіду ГІС-

найповніше характеризують ваш земельний банк.

спеціаліста, що має вільно орієнтуватися у всіх

Це й відомості про ґрунти, й результати

«підводних каміннях». Зрештою отримується

агрохімічного обстеження, й відомості про рельєф,

векторна карта на певну територію з набором

кліматичні, економічні й решта показників.

тематичних шарів.

Карта земельних ділянок, що використовуються
господарством. За умов переважно орендних земельних
відносин потрібно чітко уявляти стан «орендних» справ,
аби повніше охарактеризувати земельний банк за
придатністю для вирощування культур

Карта полів господарства. Обов'язково використовуються
матеріали книги історії полів

Карта агровиробничих груп ґрунтів

Картосхема еродованості ґрунтового покриву
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ЩО ДАЛІ?
Далі за допомогою ГІС-інструментарію всі ці
дані аналізуються. Цифрова модель рельєфу
перетворюється на низку тематичних схем
(наприклад, крутизни й експозиції схилів), аби
організувати використання орних земель за
впливом рельєфу. Всебічно розглядаються
ґрунтові матеріали за окремими показниками.
Картосхема механічного складу ґрунтів, на якій
представлено ґрунти легкоглинистого й
важкосуглинкового складу

Наприклад, від гранулометричного складу
ґрунтів залежать особливості агротехніки:
озима пшениця показує найвищий розвиток і
найкращу продуктивність на легко-, середньо- і
важкосуглинкових ґрунтах, кукурудза й
соняшник - на важкосуглинкових і глинистих
ґрунтах. Тому фахівцю слід правильно
розташовувати культури у просторі.
Переглядаються результати агрохімічного
обстеження території для розробки й
впровадження технології застосування добрив,
оптимізації доз, строків і способів їхнього

Картосхема вмісту гумусу, розрахованого за методом
Тюріна. Блакитним кольором позначено ґрунти з
високим вмістом гумусу (4.1-5.0%), а зеленим - із
підвищеним (3.1-4.0%)

Картосхема вмісту обмінного Калію, розрахованого за
методом Чірікова. Ґрунтовий покрив полів має
підвищений вміст обмінного Калію

внесення. Словом, враховуються усі вимоги для
того, щоби розумно використовувати земельні
ресурси.

Картосхема вмісту рухомого Фосфору, розрахованого за
методом Кірсанова. Його показники варіюються від
середнього (жовтий колір), підвищеного (зелений) до
високого (блакитний колір)
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Картосхема ступеня кислотності й лужності, розрахованих
за методом ЦІНАО. Реакція ґрунтового розчину нейтральна (зелений колір) і слаболужна (блакитний)

Картосхема ступеня кислотності й лужності, розрахованих
за методом ЦІНАО. Реакція ґрунтового розчину нейтральна (зелений колір) і слаболужна (блакитний)

Результати аналізу придатності ґрунтів для вирощування
основних с.-г. культур (озима пшениця, соняшник,
кукурудза тощо). Щотемніше колір, то менша їхня
придатність

Рекомендації із розміщення полів і робочих ділянок
сівозмін із певним набором культур, а також обробітку
ґрунтів

ЩО ОТРИМАЄ КОРИСТУВАЧ

Окремо наголошується на можливостях
виробництва на певній території органічної

Поєднуючи результати аналізу й поточну

сільськогосподарської продукції і сировини –

ситуацію в підприємстві, розробляються

напряму, що має величезний економічний

варіанти розвитку агробізнесу на конкретній

потенціал як на внутрішньому, так і для

території. Користувач отримує набір тематичних

зовнішньому ринках.

шарів у векторній карті й текстовий
пояснювальний документ, що найповніше
характеризують земельний банк за придатністю
для вирощування сільськогосподарських
культур: від побудови системи сівозмін до
особливостей агротехніки.

GISINFO

PAGE 5
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планувати поточну операційну діяльність та

ПЕРЕВАГИ

контролювати всі етапи. Підприємство має повну

Підприємство отримує важливу ланку в

картину для ефективного виробництва й

ланцюжок «управління земельним банком –

правильного розподілу активів.

класифікація земель за придатністю для
вирощування сільськогосподарських культур –
супутниковий моніторинг посівів», що дозволяє
точно знати, які земельні ділянки використовує
господарство та наскільки вони придатні для
вирощування конкретного переліку культур.
Маючи ці матеріали, підприємство зможе
оцінювати доцільність оренди окремих
земельних ділянок, передбачати рівень
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майбутніх результатів,

Набір геоінформаційних технологій
«Панорама» для сільського господарства

Програмні
продукти

ГІС
ГІС
ГІС
ГІС
ГІС

Ми допоможемо
зробити ваш агробізнес
успішнішим!

«Карта 2011»
Панорама Міні
Сервер
Панорама АГРО
Панорама ЗЕМЛЕРОБСТВО

ГІС Панорама АВТО
АРМ агронома
Комплекс агрономічних завдань
GIS WebServer AGRO SE
Panorama AGRO Service

Послуги
Управління земельним
банком

Супутниковий
моніторинг посівів

Класифікація земель за
придатністю для
вирощування
сільгоспкультур
+38 (096) 507-93-37
+38 (067) 572-05-93
+38 (099) 236-66-51
+38 (043) 269-56-05
info@panorama.vn.ua
info@panorama.kharkov.ua

www.panorama.vn.ua
www.panorama.kharkov.ua

