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П Е Р Е Д М О В А

Статистичний бюлетень «Використання добрив і пестицидів під урожай 2020 року у Луганській області» містить дані щодо обсягів внесених

мінеральних та органічних добрив під сільськогосподарські культури та багаторічні насадження, обсягів внесених пестицидів; розмірів площ, на яких

були внесені добрива та були застосовані пестициди у звітному році. Інформацію наведено в цілому по Луганській області, а також за містами і

районами.

Статистичний бюлетень складено на підставі зведеної інформації державного статистичного спостереження за формою № 9-сг (річна) «Звіт про

використання добрив і пестицидів під урожай 2020 року». До проведення державного статистичного спостереження залучаються сільськогосподарські

підприємства, які мають у власності та/або користуванні 200 та більше гектарів сільськогосподарських угідь та/або більше 5 гектарів посівних площ

під овочами відкритого та/або закритого ґрунту, баштанними культурами.

Добрива – органічні й неорганічні речовини, які застосовують для поліпшення умов живлення культурних рослин з метою підвищення врожаю й

поліпшення його якості. За складом речовин виділено мінеральні та органічні добрива, а також матеріали, що покращують властивості ґрунту (гіпс,

вапно тощо).

Органічні добрива – добрива, отримані з тваринних продуктів та залишків рослин, що містять достатню кількість азоту.

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 завдається шкоди матеріальним цінностям,

а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.

Обсяг внесених добрив – кількість органічних, неорганічних та інших речовин, які внесені в ґрунт для поліпшення умов живлення і підвищення

врожайності сільськогосподарських культур. Обсяг внесення мінеральних добрив у цілому та за видами (азотні, фосфорні, калійні) наведено у

перерахунку на 100% поживних речовин, обсяг внесених органічних добрив (гній, різні компости, органо-мінеральні суміші, пташиний послід та ін.) –

у натуральному вираженні.

Поживна речовина – хімічна речовина в складі мінеральних добрив, яка необхідна для життя і росту рослин. Основними поживними речовинами

є азот (N), фосфор (Р) і калій (К).

Посівна площа сільськогосподарських культур – частина ріллі або інших розораних угідь, яка фактично зайнята посівами: озимими, які посіяні

восени минулого року та зберігалися до закінчення весняної сівби, та ярими культурами під урожай поточного року.

Удобрена площа (фізична) – фізична площа, на якій фактично вносились добрива під посіви сільськогосподарських культур і багаторічних

насаджень. Вона розрахована як різниця між загальною уточненою посівною площею сільськогосподарських культур і площею тих ділянок, на яких

зовсім не вносились добрива під урожай звітного року.
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Внесення добрив на 1 га посівної площі сільськогосподарської культури – середній показник, який характеризує внесення в ґрунт добрив на

одиницю посівної площі. Він розрахований як співвідношення загального обсягу внесених добрив під відповідну культуру до посівної площі під цією

сільськогосподарською культурою.

Частка удобреної площі сільськогосподарської культури – співвідношення площі, на якій були внесені добрива під відповідну культуру, до

уточненої посівної площі під цією сільськогосподарською культурою.
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СКОРОЧЕННЯ 

га – гектар

кг – кілограм

т – тонна

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

% – відсоток

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

Три крапки (…) – відомості відсутні

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації
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Примітка. У статистичному бюлетені інформацію за результатами державних статистичних спостережень наведено без урахування частини тимчасово

окупованої території у Луганській області.

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.
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