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П. С. Лопух, Н.Л. Страха, А. В. Сарычева, А. Г. Шандроха.  

У навучальных матэрыялах выкарыстаны карты, падрыхтаваныя РУП 

«Белкартаграфія» (аўтары спецыяльнага зместу: Г. З. Озем, Л. В. Факеева, 

Л.В. Шкель). 

§ 15. Сельская гаспадарка і яе галіновая структура 

 

Успамінаем. Якія землі называюць сельскагаспадарчымі ўгоддзямі? Якія віды 

дзейнасці характэрны для сельскага насельніцтва? 

Даведаемся. Пра значэнне сельскай гаспадаркі ў жыцці чалавецтва. Пра 

структуру сельскай гаспадаркі. Пра ролю сельскай гаспадаркі ў эканоміцы краін з 

розным узроўнем эканамічнага развіцця. Пра ўплыў прыродных умоў на развіццё 

сельскай гаспадаркі. 

Разважаем. Чаму памяншаецца доля сельскай гаспадаркі ў структуры 

сусветнай эканомікі? 

15.1. Агульная характарыстыка. Сельская гаспадарка — старэйшы від 

эканамічнай дзейнасці чалавека, які ўзнік прыкладна дзесяць тысяч гадоў таму 

назад. Вы ўжо ведаеце, што гэты від дзейнасці на працягу значнай часткі 

гістарычнага часу заставаўся найважнейшым у свеце. Затым ён саступіў 

першынство прамысловасці, а ў наступным і сферы паслуг. (Узгадайце, якую долю ў 

структуры сучаснай сусветнай эканомікі займае сельская гаспадарка.) Тым не 

менш і ў цяперашні час сельская гаспадарка — адзін з асноўных відаў эканамічнай 

дзейнасці сферы матэрыяльнай вытворчасці. У першую чаргу сельская гаспадарка 

з’яўляецца асноўным пастаўшчыком харчавання для насельніцтва Зямлі і 

забяспечвае шэраг галін прамысловасці сыравінай расліннага і жывёльнага 

паходжання. Акрамя таго, у ёй занята каля 1,1 млрд чалавек. Нямала важным 

з’яўляецца і тое, што сельская гаспадарка адрозніваецца паўсюдным 

ТЭМА 5. СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА 
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Мал. 1. Фермерская 

гаспадарка ў ЗША  

Мал. 2. Сялянская сямейная 

гаспадарка ў Кітаі 

Мал. 3. Кафейная фазэнда ў 

Бразіліі 

Мал. 4. Земляробства ў Малі 

(Афрыка) 

Для эканамічна развітых краін характэрна павелічэнне сельскагаспадарчай прадукцыі пры 

дапамозе механізацыі, хімізацыі, ірыгацыі (штучнага паліву), прымяненні новых тэхналогій, 

выкарыстанні высокаўраджайных і хваробаўстойлівых сартоў і высокапрадуктыўных парод 

жывёл. Такі шлях развіцця сельскай гаспадаркі называюць інтэнсіўным. 

распаўсюджваннем, гэта значыць атрымала развіццё практычна ва ўсіх краінах свету 

(мал. 1—4). 

У развіцці сусветнай сельскай гаспадаркі 

назіраецца наступная заканамернасць: чым вышэйшы 

ўзровень эканамічнага развіцця краіны, тым 

ніжэйшая ўдзельная вага ў структуры занятасці 

насельніцтва і доля сельскай гаспадаркі ў ВУП 

краіны. І наадварот, чым ніжэйшы ўзровень 

эканамічнага развіцця краіны, тым вышэйшая 

ўдзельная вага занятых у сельскай гаспадарцы і доля 

сельскай гаспадаркі ў ВУП краіны. Аднак аб’ёмы 

сельскагаспадарчай вытворчасці ў эканамічна 

высокаразвітых краінах могуць значна перавышаць 

адпаведныя паказчыкі краін з сярэднім і нізкім узроўнямі эканамічнага развіцця. 

У структуры занятасці насельніцтва для 

большасці краін з высокім узроўнем эканамічнага 

развіцця ўдзельная вага занятых у сельскай 

гаспадарцы рэдка перавышае 5—6º% і максімальна 

падымаецца да 10 % (да 1 % у Вялікабрытаніі; да 

2 % у ЗША, Германіі, Бельгіі, Францыі; да 3 % у 

Даніі і Канадзе; да 4 % у Нарвегіі і Швейцарыі). 

Доля сельскай гаспадаркі ў ВУП гэтых краін ад 1—

2 % да 10 %. У сусветнай сельскагаспадарчай 

вытворчасці доля краін з высокім узроўнем 

эканамічнага развіцця складае крыху больш за 20 %. 
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СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА 

раслінаводства жывёлагадоўля 

 

Мал. 5. Галіны сельскай гаспадаркі 

У краінах з нізкім узроўнем эканамічнага развіцця атрыманне прыросту 

сельскагаспадарчай прадукцыі ажыццяўляецца за кошт прыцягнення дадатковай працоўнай сілы 

і пашырэння пасяўных плошчаў (пры нязменнай матэрыяльна-тэхнічнай базе, з выкарыстаннем 

сартоў раслін, парод жывёл, якія ўжо ўжываюцца, і г. д.). Такі шлях развіцця сельскай гаспадаркі 

называюць экстэнсіўным. 

У краінах з сярэднім і нізкім узроўнем эканамічнага развіцця ўдзельная вага 

занятых у сельскай гаспадарцы складае 20—60 %, а часам даходзіць да 80—90 %. 

Доля галіны ў ВУП гэтых краін мае тэндэнцыю да зніжэння, але ў большасці з іх 

застаецца высокай і вельмі высокай (больш за 50 % — у трапічных краінах Афрыкі, 

больш за 30 % — у некаторых краінах Азіі і Лацінскай Амерыкі). Гэта азначае, што 

ў краінах гэтых рэгіёнаў асабліва высокая залежнасць эканомікі ад сельскай 

гаспадаркі. Доля краін з сярэднім і нізкім узроўнем эканамічнага развіцця ў 

прадукцыі ўсёй сусветнай сельскай гаспадаркі складае каля 80 %. 

Сусветнымі лідарамі сельскагаспадарчай вытворчасці з’яўляюцца Кітай, ЗША, 

Індыя, Бразілія. Аб’ёмамі сельскагаспадарчай вытворчасці вылучаюцца Кітай і 

ЗША. Кожная з гэтых краін вырабляе 1/10 сусветнай прадукцыі сельскай гаспадаркі. 

Індыя і Бразілія вырабляюць прыкладна па 5—6 % сусветнай прадукцыі сельскай 

гаспадаркі. Значныя аб’ёмы сельскагаспадарчай вытворчасці маюць таксама Японія, 

Францыя, Германія, Расія, Аўстралія. 

15.2. Структура сельскай гаспадаркі. 

Сельская гаспадарка — гэта від 

эканамічнай дзейнасці, які займаецца 

вырошчваннем культурных раслін і 

развядзеннем хатніх жывёл. 

У структуры сельскай гаспадаркі 

вылучаюць раслінаводства і 

жывёлагадоўлю (мал. 5). У эканамічна 

развітых краінах жывёлагадоўля, як правіла, з’яўляецца вядучай галіной сельскай 

гаспадаркі. Яе прадукцыя па кошце значна перавышае прадукцыю раслінаводства. 

Выключэнне складаюць краіны, якія валодаюць выключна спрыяльнымі 

прыроднымі ўмовамі для развіцця асобных галін раслінаводства. Землі Канады і 
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ЗША спрыяльныя для развіцця збожжавай гаспадаркі, землі краін Паўднёвай 

Еўропы — для вырошчвання субтрапічных культур (вінаграду, цытрусавых і да т. 

п.). У краінах з нізкім узроўнем эканамічнага развіцця практычна паўсюдна вядучай 

галіной сельскай гаспадаркі з’яўляецца раслінаводства. Сярод развітых краін 

выключэнне складаюць Японія, Іспанія, Партугалія, Грэцыя, у якіх высокая доля 

раслінаводства. 

15.3. Узаемасувязь сельскагаспадарчай дзейнасці з прыроднымі ўмовамі і 

рэсурсамі. Галіновая структура і спецыялізацыя сельскай гаспадаркі краін шмат у 

чым залежыць ад прыродных умоў. Пры гэтым рашаючую ролю адыгрываюць 

глебы і клімат. Для развіцця сельскай гаспадаркі ўрадлівых глеб недастаткова. 

Сельскагаспадарчыя культуры патрабуюць аптымальнай колькасці цяпла, вільгаці, 

святла — прыроднага, або агракліматычнага, рэсурсу. Агракліматычныя рэсурсы — 

гэта сукупнасць галоўных кліматычных фактараў (цяпла, вільгаці, святла і паветра), 

якія разам з пажыўнымі рэчывамі глебы ствараюць умовы для фарміравання 

прадуктыўнасці сельскагаспадарчых культур, атрымання ўстойлівага ўраджаю. 

Агракліматычныя рэсурсы змяняюцца з геаграфічнай шыратой. Кожнай 

геаграфічнай шыраце адпавядае вызначаная сума спрыяльных для росту раслін 

тэмператур (вышэй за +10 °С), колькасць атмасферных ападкаў, працягласць 

вегетацыйнага перыяду. 

Гэтыя агракліматычныя паказчыкі вызначаюць умовы для вырошчвання 

сельскагаспадарчых культур. У перыяд вегетацыі раслін для адных культур важнай 

з’яўляецца высокая сума дадатных тэмператур, для другіх — вялікая колькасць 

ападкаў, для трэціх — вялікая колькасць ападкаў і спрыяльныя тэмпературы. 

Неспрыяльныя кліматычныя з’явы (засухі, замаразкі) у вегетацыйны перыяд 

абмяжоўваюць актыўнае развіццё раслін, зніжаюць ураджайнасць 

сельскагаспадарчых культур, а часам цалкам іх знішчаюць (паводкі). (Падумайце, 

якія неспрыяльныя кліматычныя з’явы ўплываюць на вырошчванне бульбы ва ўмовах 

Беларусі.) 

Прыродныя ўмовы праз кармы ўплываюць на размяшчэнне і развіццё 

жывёлагадоўлі. Рацыёны кармлення складаюцца ў адпаведнасці з кліматычнымі 
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Глабальнае пацяпленне клімату можа негатыўна адбіцца на развіцці сельскай гаспадаркі. 

Напрыклад, выклікае недахоп вады для арашэння, узмацненне засалення глеб, выклікае 

зніжэнне ўраджайнасці збожжавых, асабліва пшаніцы і рысу, узмацненне воднай і ветравой 

эрозіі глеб, адмоўна адаб’ецца на экасістэмах пашы. 

 

ўмовамі. Ва ўмовах халоднага клімату неабходна абарона жывёл ад холаду. 

Прадугледжваецца будаўніцтва памяшканняў з тоўстымі сценамі для ўтрымання 

цяпла. Пры пашавай жывёлагадоўлі павінны быць прадугледжаны сховішчы ад 

снегу і дажджу, ветру. Пры нізкіх тэмпературах кармленне, даенне і паенне 

праводзіцца ў памяшканнях. У шыротах з гарачым кліматам неабходна абарона 

жывёл ад перагрэву. Для павышэння эфектыўнасці жывёлагадоўлі пароды буйной 

рагатай жывёлы, напрыклад, падбіраюцца з улікам кліматычных умоў. 

Асаблівасці агракліматычных рэсурсаў значна адрозніваюцца па цеплавых 

паясах: халодных, умераных і гарачым. Кожны з іх характарызуецца своеасаблівым 

наборам галін раслінаводства і жывёлагадоўлі. Так, у халодным поясе Еўразіі і 

Паўночнай Амерыкі пры недахопе цяпла і наяўнасці вечнай мерзлаты магчыма 

аленегадоўля, а раслінаводства —толькі ў закрытым грунце. Ва ўмераным цеплавым 

поясе развіта масавае земляробства і шырокі набор вырошчваемых культур. 

У паўднёвай частцы гэтага пояса, у субтрапічным геаграфічным поясе, 

вырошчваюць два ўраджаі на год: зімой культуры ўмеранага пояса, летам — 

трапічныя. У гарачым цеплавым поясе запасы цяпла практычна неабмежаваныя, 

вегетацыя доўжыцца ўвесь год. Культурныя расліны прадстаўлены відамі трапічнага 

і экватарыяльнага паходжання. 

Развіццё навукі і тэхнікі дазваляе аслабіць уплыў прыродных умоў на 

вырошчванне сельскагаспадарчых культур, але да пэўнай мяжы. 

Абагульнім і запомнім. Сельская гаспадарка — адзін з вядучых відаў 

эканамічнай дзейнасці. Сельская гаспадарка з’яўляецца асноўным пастаўшчыком 

харчавання для насельніцтва Зямлі і забяспечвае шэраг галін прамысловасці 

сыравінай расліннага і жывёльнага паходжання. Гэты від эканамічнай дзейнасці 

падзяляюць на дзве галоўныя галіны — раслінаводства і жывёлагадоўлю. Сельская 

гаспадарка цесна звязана з прыроднымі ўмовамі і рэсурсамі. Агракліматычныя 
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рэсурсы забяспечваюць прадуктыўнасць і ўмовы развіцця раслінаводства і 

жывёлагадоўлі. 

Праверым сябе. 1. Які від эканамічнай дзейнасці называюць сельскай гаспадаркай? 2. Якія 

галоўныя галіны ўключае сельская гаспадарка? 3. Для якіх краін па ўзроўні эканамічнага развіцця 

сельская гаспадарка мае вялікую ролю і чаму? 4. Якую ролю ў развіцці сельскай гаспадаркі маюць 

агракліматычныя рэсурсы? 5. Ці можна сцвярджаць, што прыродны фактар з’яўляецца асноўным 

фактарам развіцця і размяшчэння сельскай гаспадаркі? Аргументуйце свой пункт гледжання. 

Ад тэорыі да практыкі. Уявіце, што ў вас з’явілася магчымасць развіваць сельскую 

гаспадарку ў адной з краін субтрапічнага геаграфічнага пояса. У якой краіне і якія галіны сельскай 

гаспадаркі вы будзеце развіваць? Абгрунтуйце свае меркаванні. 

Абмяркуем. Якое станоўчае практычнае значэнне з пункту гледжання развіцця сельскай 

гаспадаркі можа мець пацяпленне клімату? 

Для цікаўных. У свеце ёсць толькі чатыры краіны, дзе доля сельскай гаспадаркі ў ВУП не 

дасягае 1 % — Сінгапур, Кувейт, Бахрэйн і Люксембург. Як вы думаеце, чаму? 
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Раслінаводства — гэта галіна сельскай гаспадаркі, якая займаецца 

вырошчваннем культурных раслін. 

РАСЛІНАВОДСТВА 

вырошчванне 
збожжавых культур 

вырошчванне 
кармавых культур 

вырошчванне 
тэхнічных культур 

вырошчванне 
агароднінных культур  

вырошчванне 
клубняплодаў 

вырошчванне 
зернебабовых культур 

садаводства, 
вінаградарства 

Мал. 1. Склад раслінаводства 

§ 16. Раслінаводства. Геаграфія вырошчвання збожжавых культур.  

Успамінаем. Якія сельскагаспадарчыя культуры вырошчваюцца ў вашай 

мясцовасці? Які ўплыў на развіццё сельскай гаспадаркі аказваюць прыродныя ўмовы? 

Даведаемся. Якую галіну сельскай гаспадаркі называюць раслінаводствам і якая 

яго структура. Якая роля збожжавай гаспадаркі ў складзе раслінаводства і якія 

асноўныя збожжавыя культуры забяспечваюць чалавецтва прадуктамі харчавання. 

Якія краіны лідзіруюць у сусветнай вытворчасці пшаніцы, кукурузы, рысу. 

Разважаем. Чаму збожжавая гаспадарка займае вядучае месца ў 

раслінаводстве? 

16.1. Раслінаводства. Від дзейнасці людзей, звязаны з апрацоўкай зямель, — 

земляробства — складае аснову раслінаводства.  

Культурныя расліны, якія вырошчваюцца з мэтай атрымання прадуктаў 

харчавання, тэхнічнай сыравіны і корму для жывёлы, 

называюць сельскагаспадарчымі культурамі. Склад 

сельскагаспадарчых культур вельмі разнастайны. 

Звычайна іх падзяляюць па прызначэнні (харчовыя, 

кармавыя, тэхнічныя), па якасцях, якія 

выкарыстоўваюцца (валакністыя, танізавальныя, 

алейныя), па асаблівасцях вырошчвання (прапашныя 

культуры, шматгадовыя насаджэнні). У залежнасці ад 

таго, якія часткі расліны выкарыстоўваюцца ў 

гаспадарцы, вылучаюць збожжавыя, пладовыя, 

клубняплоды і г. д. У складзе раслінаводства 

вылучаюцца наступныя напрамкі вытворчасці: 

збожжавых культур (пшаніца, кукуруза, рыс, ячмень і 

інш.), зернебабовых культур (гарох, нут, сачавіца і 

інш.); кармавых культур (карняплоды і сеяныя травы); 
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Мал. 2. Віды 

збожжавых 

культур 

Валавы збор — гэта 

агульны збор 

сельскагаспадарчых 

культур з усёй плошчы 

пасеву. 

Па спосабе вырошчвання і асаблівасцях уплыву на глебу і ўраджай наступных культур 

вылучаюцца прапашныя культуры. Гэта расліны, якія патрабуюць для свайго развіцця шырокага 

размяшчэння і міжраднай апрацоўкі (праполка, рыхленне). Да прапашных культур адносяць 

большасць збожжавых, тэхнічных, агароднінных і кармавых культур. 

ЗБОЖЖАВЫЯ 

КУЛЬТУРЫ 

пшаніца 

рыс 

кукуруза 

жыта 

ячмень 

авёс 

проса 

Мал. 2. Віды 

збожжавых культур 

тэхнічных культур; агароднінных культур (памідоры, капуста, агуркі і інш.); 

клубняплоды (бульба, батат, маніёк); пладовых культур (яблыкі, грушы, бананы, 

цытрусавыя і г. д.) (мал. 1). Найбольш складаным складам адрозніваюцца тэхнічныя 

культуры, сярод якіх вылучаюць валакністыя, алейныя, цукраносныя, танізавальныя 

і іншыя культуры. 

У залежнасці ад тэрмінаў сяўбы збожжавыя культуры падзяляюцца на яравыя 

і азімыя. Культуры, якія высейваюць вясной і атрымліваюць ураджай у год пасеву, 

называюць яравымі. Да яравых культур адносяць пшаніцу, жыта, ячмень, авёс, 

кукурузу, рыс, проса, грэчку. Культуры, жыццёвы цыкл якіх патрабуе перазімоўкі, 

называюць азімымі. Іх высейваюць у канцы лета — пачатку восені. Да азімых 

культур адносяць жыта, ячмень і азімую пшаніцу. 

16.2. Геаграфія вырошчвання збожжавых культур. 

Аснову сусветнага раслінаводства складае вырошчванне 

збожжавых культур (мал. 2). Пад імі занята каля 1/2 усіх 

сусветных ворных угоддзяў. Шырокая геаграфія вырошчвання 

збожжавых культур абумоўлена іх разнастайнасцю і 

прыстасаванасцю да розных прыродных умоў, а таксама 

невысокай патрабавальнасцю да культуры земляробства і 

ўніверсальнасцю іх прымянення. 

Найважнейшым паказчыкам, які характарызуе 

збожжавую гаспадарку, з’яўляецца валавы збор. Ён залежыць у 

першую чаргу ад памеру пасяўных 

плошчаў і ўраджайнасці збожжавых 

культур. Сусветны валавы збор збожжавых пастаянна 

расце, аднак тэмпы прыросту вытворчасці збожжа ў 

розныя гады не аднолькавыя (мал. 3). 
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Мал. 3. Сусветная вытворчасць збожжавых культур у 1950—2017 гг, (млн т) 

  

 

Лідарамі па валавым зборы збожжавых культур сярод рэгіёнаў свету 

з’яўляюцца Азія, Еўропа і Паўночная Амерыка. Асноўная частка збожжавых 

культур вырошчваецца ў Кітаі, ЗША і Індыі (мал. 4). 

 

Мал. 4. Геаграфія вырошчвання збожжавых культур 

16.3. Галоўныя збожжавыя культуры. З усіх збожжавых культур 

найважнейшая роля ў свеце належыць пшаніцы, кукурузе і рысу. Іх доля ў агульных 

пасевах і валавым зборы збожжавых культур складае каля 80 % (мал. 5).  
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Мал. 6. Пшаніца 

Мал. 5. Структура пасяўных плошчаў (а) і валавога збору (б) збожжавых культур 

у 1950—2017 гады (млн т) 

Мал. 7. Кукуруза 

 

Штогадовы сусветны збор кожнай з іх перавышае 500 млн т. У той жа час для 

рэгіёнаў свету характэрны свой набор асноўных збожжавых культур: у Еўропе — 

пшаніца, жыта, ячмень; у Азіі — рыс, пшаніца; у Амерыцы — кукуруза, пшаніца, 

рыс; у Аўстраліі — пшаніца, ячмень; у Афрыцы — кукуруза, сорга і проса. 

Пшаніца — гэта галоўная збожжавая культура 

ўмеранага пояса, якая служыць хлебам прыкладна 

для паловы чалавецтва (мал. 6). Радзімай пшаніцы 

была Пярэдняя Азія (Заходняя і Паўднёва-Заходняя 

Азія) і Міжземнамор’е. Яна не занадта 

патрабавальная да вады і вырошчваецца ў асноўным у 

стэпавай і лесастэпавай прыродных зонах. Пшаніцу 

вырошчваюць на ўсіх населеных мацерыках. Сусветнымі лідарамі сярод краін па 

вытворчасці пшаніцы з’яўляюцца Кітай, Індыя і ЗША. На долю Азіі прыпадае 

2/5 сусветнай вытворчасці пшаніцы. Еўропа вырабляе прыкладна 1/3 сусветнага 

аб’ёму пшаніцы (найбуйнейшыя вытворцы — Францыя, Расія, Украіна). 

Найбуйнейшым рэгіёнам, які спецыялізуецца на вырошчванні пшаніцы, з’яўляецца 

таксама Паўночная Амерыка (ЗША і Канада). 

Кукуруза — другая вядучая культура сусветнай 

збожжавай гаспадаркі і самая ўраджайная (мал. 7). 

Радзімай кукурузы і асноўным рэгіёнам яе 

вырошчвання з’яўляецца Паўднёвая Амерыка. 

Кукуруза больш цепла- і вільгацелюбівая, чым 
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Мал. 8. Апрацоўка рысу 

Кожны жыхар Паўднёва-Усходняй Азіі з’ядае ў сярэднім 58 кг рысу за год (М’янма, В’етнам, 

Кітай, Японія). А сярэднестатыстычны еўрапеец ужывае ўсяго толькі 2—3 кг.   

пшаніца. Яна з’яўляецца культурай не толькі ўмеранага, але і субтрапічнага пояса. 

Лідзіруючыя пазіцыі сярод рэгіёнаў займаюць Паўночная Амерыка і Азія, за якімі 

ідуць Еўропа і Паўднёвая Амерыка. Галоўныя ў свеце вытворцы кукурузы — ЗША, 

Кітай, Бразілія, Аргенціна і Украіна. У апошняе дзесяцігоддзе вытворчасць 

кукурузы ў ЗША і Кітаі ўзрасла на 20 %. Кукуруза не толькі харчовая культура. Яна 

таксама выкарыстоўваецца для корму жывёл у выглядзе збожжа, сіласу і зялёнага 

корму. 

Рыс — традыцыйная азіяцкая культура, 

вырошчваецца амаль у 100 краінах свету. Рыс — 

вельмі старажытная і ўраджайная культура. Сваім 

паходжаннем рыс абавязаны паўвостраву Індастан. 

Хоць вядома, што ён стаў вырошчвацца ў Кітаі за 

5 тыс. да н. э. ва ўмовах вільготнага мусоннага 

клімату. Гэта цеплалюбівая і вільгацелюбівая 

культура субтрапічнага і трапічнага кліматычных паясоў. Рыс вырошчваецца ў 

асноўным на землях, якія штучна арашаюцца (чэках) (мал. 8). Асноўная 

вытворчасць рысу засяроджана ў краінах Азіі. На гэты рэгіён прыпадае 9/10 

сусветнай вытворчасці рысу. У Кітаі і Індыі засяроджана каля паловы сусветнай 

вытворчасці рысу. Трэцяе і чацвёртае месцы дзеляць Інданезія і Бангладэш. Краіны 

рэгіёна з’яўляюцца таксама яго асноўнымі спажыўцамі. Крыху больш за 10 млн т 

рысу вырабляюць Бразілія, Пакістан і ЗША. Рыс у Азіі вырошчваецца ў асноўным у 

дробных сялянскіх гаспадарках. 

Абагульнім і запомнім. Галіна сельскай гаспадаркі, якая займаецца 

вырошчваннем культурных раслін, называецца раслінаводствам. 

Сельскагаспадарчыя культуры падзяляюць па прызначэнні; па якасцях, якія 

выкарыстоўваюцца; па асаблівасцях вырошчвання; у залежнасці ад таго, якія часткі 

раслін выкарыстоўваюць. Па тэрмінах сяўбы культуры бываюць яравыя і азімыя. 

У раслінаводстве вылучаюць: вырошчванне збожжавых, зернебабовых, кармавых і 
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тэхнічных культур, вырошчванне клубняплодаў, агароднінных і пладовых культур, 

садаводства, вінаградарства. Аснову сусветнага раслінаводства складае 

вырошчванне збожжавых культур. Галоўнымі збожжавымі культурамі з’яўляюцца 

пшаніца, кукуруза і рыс. 

Праверым сябе. 1. Якую галіну сельскай гаспадаркі называюць раслінаводствам? 2. Якія 

сельскагаспадарчыя культуры складаюць аснову раслінаводства? 3. Якія збожжавыя культуры 

адносяць да асноўных і чаму? 4. Прывядзіце прыклады збожжавых культур, якія вырошчваюць у 

розных рэгіёнах свету. Чаму ў розных рэгіёнах свету вырошчваюць не адну, а некалькі збожжавых 

культур? 

Ад тэорыі да практыкі. 1. Назавіце і пакажыце на карце краіны, якія з’яўляюцца асноўнымі 

вытворцамі пшаніцы, кукурузы і рысу. 2. Па дыяграме «Сусветная вытворчасць збожжавых 

культур у 1950—2017 гг. (млн т)» (мал. 3) вызначце, у якія перыяды аб’ёмы вытворчасці 

збожжавых культур былі мінімальныя і максімальныя. 3. Прааналізуйце дыяграму «Структура 

пасяўных плошчаў і валавога збору збожжавых культур (мал. 5). Зрабіце вывад, якія культуры, 

акрамя асноўных, займаюць вялікую і меншую долю ў вытворчасці збожжавых. Прывядзіце 

прыклады іх выкарыстання. 

Абмяркуем. 1. Чаму арэал вырошчвання збожжавых культур супадае з арэалам рассялення 

чалавека? 2. Чаму Кітай, нарошчваючы аб’ёмы вытворчасці збожжавых культур, уваходзіць у 

тройку найбуйнейшых імпарцёраў прадукцыі збожжавай гаспадаркі? 3. Чаму кукурузу 

вырошчваюць пераважна ў паўднёвых раёнах Беларусі? 

Для цікаўных. Пасяўныя плошчы, занятыя пад пшаніцу амаль у 1,5 разы большыя за 

плошчы, занятыя пад рыс, хоць зборы гэтых культур прыблізна аднолькавыя. Як вы думаеце, 

чаму? 
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ТЭХНІЧНЫЯ КУЛЬТУРЫ 

бавоўнік, 
лён-даўгунец,  
сізаль (агава), 
джут 

сланечнік, рапс, 
соя, арахіс, 
аліўкавае дрэва, 
какосавая пальма 

цукровы трыснёг,  
цукровыя буракі 

чай, кава, какава 

 

валакністыя 

цукраносныя 

алейныя 

 

танізавальныя 

Мал. 1. Склад тэхнічных культур 

§ 17. Раслінаводства. Геаграфія вырошчвання тэхнічных культур і 

бульбы. 

Успамінаем. Якія прыродныя рэсурсы называюць агракліматычнымі? Якія напрамкі 

вытворчасці вылучаюцца ў складзе раслінаводства?  

Даведаемся. Якія сельскагаспадарчыя культуры называюць тэхнічнымі і які склад 

тэхнічных культур. Якія прыродныя ўмовы неабходны для вырошчвання тэхнічных культур. Якія 

краіны з’яўляюцца лідарамі па вытворчасці тэхнічных культур. 

Разважаем. Чаму для тэхнiчных культур характэрны невялікія арэалы распаўсюджвання? 

17.1. Тэхнічныя культуры. Агульная характарыстыка. Нягледзячы на 

асаблівую ролю збожжавых культур у забеспячэнні харчовым і кармавым збожжам, 

больш за палову апрацованых зямель 

планеты занята пад тэхнічнымі культурамі. 

Тэхнічнымі іх называюць таму, што яны 

патрабуюць дадатковай прамысловай 

перапрацоўкі. Іх склад больш разнастайны за 

склад збожжавых культур (мал. 1). 

У адрозненне ад збожжавых, для тэхнічных 

сельскагаспадарчых культур характэрны 

меншыя арэалы распаўсюджвання. Гэта 

звязана з больш высокімі і асаблівымі 

патрабаваннямі да агракліматычных умоў. 

Значную частку тэхнічных культур 

вырошчваюць у экватарыяльных і трапічных шыротах і толькі некаторыя з іх — ва 

ўмераных. Для кожнай культуры можна назваць прыродную зону са спрыяльнымі 

ўмовамі для яе вырошчвання. Напрыклад, для цукровага трыснягу і бавоўніку 

аптымальная трапічная зона вільготных субтропікаў, для лёну-даўгунцу — раёны 

зоны шыракалістых і змешаных лясоў, для цукровых буракоў і сланечніку — 

лесастэпавая зона. 

Тэхнічныя сельскагаспадарчыя культуры маюць важную ролю ў гаспадарцы, бо 

служаць сыравінай для прамысловасці (лёгкай і харчовай). У сувязі з гэтым іх 

падзяляюць на дзве вялікія групы — харчовыя і нехарчовыя. У склад харчовых 
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тэхнічных культур уваходзяць алейныя, цукраносныя, танізавальныя. Сярод 

нехарчовых тэхнічных культур галоўнымі з’яўляюцца валакністыя культуры. 

17.2. Геаграфія вырошчвання валакністых культур. Валакністыя 

культуры — гэта культуры, якія вырошчваюць для атрымання расліннага валакна. 

Сярод валакністых культур сустракаюцца расліны, якія ўтвараюць валакно на 

насенні (бавоўнік), пладах (какосавая пальма), сцёблах (лён-даўгунец, каноплі, 

джут), лісці (агава (сізаль), юка). 

Найбольш важнай валакністай культурай з’яўляецца бавоўнік. Гэта адна з 

самых старажытных культурных раслін, радзімай якой лічацца паўвостраў Індастан і 

Паўднёва-Амерыканскі кантынент. Вядома, што ў Індыі баваўняную пражу 

атрымлівалі яшчэ ў 3 тыс. да н. э. Як трапічная расліна, бавоўнік прад’яўляе высокія 

патрабаванні да цяпла. Пасяўныя плошчы пад бавоўнік пастаянна павялічваюцца, 

расце і сусветны збор бавоўны-валакна. Асноўныя пасевы бавоўніку 

сканцэнтраваны ў Азіі (2/3 сусветнай вытворчасці і практычна ўвесь сусветны 

экспарт), Паўночнай і Паўднёвай Амерыцы (мал. 2). Найбуйнейшыя вытворцы — 

Кітай, Індыя, ЗША, Пакістан, Бразілія. 

Мал. 2. Геаграфія вырошчвання валакністых культур 

Агава (сізаль) 

 

Лён-даўгунец 

Джут Бавоўнік 
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Толькі азіяцкай культурай з’яўляецца джут, з якога атрымліваюць грубое валакно. 

Найбуйнейшы вытворца — Бангладэш, буйныя спажыўцы — Індыя, Кітай і Пакістан. 

Натуральнае грубое валакно атрымліваюць з лісця агавы (сізалю), якая расце ў Афрыцы. 

Сізаль ідзе на выраб каната, шпагату, упаковачных тканін, мачалак, шчотак. 

Лён-даўгунец — валакністая культура ўмеранага кліматычнага пояса з 

залішнім увільгатненнем. У цяперашні час вырошчваннем лёну займаюцца больш за 

дзесяць краін, сярод іх Кітай, Бельгія, Францыя, Расія, Беларусь і інш. 

17.3. Геаграфія вырошчвання алейных культур. Алейныя культуры 

займаюць другое месца пасля збожжавых у харчовым рацыёне насельніцтва 

планеты. Відавы склад і геаграфія вырошчвання алейных культур даволі 

разнастайныя (мал. 3). З соі, алейнай пальмы, рапсу, сланечніку, пладоў аліўкавага 

дрэва вырабляюць асноўную частку расліннага алею. 

Мал. 3. Геаграфія вырошчвання алейных культур 

Па памерах валавога збору першае месца сярод алейных культур займае соя. 

Радзімай гэтай цепла- і вільгацелюбівай культуры з’яўляецца Кітай. З сярэдзіны 

XX ст., як толькі навучыліся здабываць з соевых бабоў раслінны алей і бялок, 

Соя 

Сланечнік 
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З соевых бабоў робяць малако, тварог, муку, хлеб, соус, каву, цукеркі, дэсерты, крэкеры і многае 

іншае. З соевага алею атрымліваюць сухія вяршкі, маргарын, маянэз і да т. п. Адходы вытворчасці 

выкарыстоўваюцца для кармавых мэт. 

У сувязі са значнай насычанасцю сусветнага рынку харчовымі тлушчамі ў будучыні ўзрасце попыт 

на нехарчовае выкарыстанне рапсу для вытворчасці вадкага паліва. Рапс знаходзіць прымяненне таксама ў 

якасці кармавой культуры — выкарыстоўваецца на зялёную масу, сянаж і травяную муку. Акрамя таго, 

рапс — добрая пашавая культура для свіней і авечак, бо ён хутка расце і багаты бялком. Рапс — зялёнае 

ўгнаенне і выдатны меданос — з 1 га пасеваў пчолы збіраюць да 90 кг мёду. 

пасевы гэтай культуры ўзраслі ў шмат разоў. Асноўныя пасевы соі сканцэнтраваны 

ў Амерыцы, дзе яна выкарыстоўваецца не толькі як алейная, але і як кармавая 

культура. Найбуйнейшымі вытворцамі соі з’яўляюцца ЗША, Бразілія, Аргенціна і 

Кітай.  

Найбольш знаёмай вам з алейных культур з’яўляецца сланечнік. Гэта расліна 

ўмеранага і субтрапічнага паясоў, радзімай якой з’яўляецца Паўднёвая Амерыка. 

Для добрага ўраджаю гэтай культуры неабходна ўрадлівая глеба і дастатковая 

колькасць цяпла. Найбольш значныя пасевы сланечніку сканцэнтраваны ў Еўропе, 

Азіі, Амерыцы. Найбуйнейшымі сусветнымі вытворцамі насення сланечніку 

з’яўляюцца Украіна, Расія, Аргенціна, Кітай. 

Яшчэ адной даволі распаўсюджанай алейнай культурай з’яўляецца рапс. Ужо ў 

1985 г. аб’ём вытворчасці рапсавага алею быў вышэйшы за аб’ём вытворчасці 

сланечнікавага. Большасць даследчыкаў лічаць, што радзіма рапсу — 

Міжземнамор’е. Рапс лічыцца холадаўстойлівая культурай, якая добра 

прыстасавалася да ўмеранага клімату. Сёння рапс вырошчваецца асабліва шырока ў 

тых прыродных зонах, дзе іншыя алейныя культуры не заўсёды выспяваюць. 

Вядучымі сусветнымі вытворцамі рапсу з’яўляюцца Кітай, Канада (якая лідзіруе ў 

вытворчасці высакаякаснага насення рапсу) і Індыя. У суме гэтыя тры краіны 

збіраюць больш за 50 % сусветнага ўраджаю. Галоўныя рэгіёны свету па 

вытворчасці насення рапсу: Азія, Еўропа, Паўночная Амерыка. У Еўропе 

найбольшыя ўраджаі рапсу прыпадаюць на Чэхію і Польшчу. У СНД рапс 

вырошчваюць у Расіі, Украіне, Беларусі. На тэрыторыі нашай краіны рапс 

становіцца адной з найбольш перспектыўных сельскагаспадарчых культур. 
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Радзімай арахісу лічыцца Паўднёвая Амерыка. Арахіс любіць цяпло, сонца і ўмераную колькасць 

вільгаці. На самой справе арахіс не арэх, а насенне травяністай расліны сямейства бабовых. Асноўнымі 

краінамі — вытворцамі арахіса з’яўляюцца Кітай, Індыя, Нігерыя, ЗША, Інданезія. 

Па аб’ёме вытворчасці з алею расліннага паходжання лідарам з’яўляецца 

пальмавы алей. Яго атрымліваюць з пладоў алейнай пальмы. Радзімай гэтай 

расліны лічацца прыбярэжныя раёны экватарыяльнай Заходняй Афрыкі. Алейная 

пальма патрабуе шмат сонца і вады ўвесь год, акрамя гэтага, пальма патрабавальная 

да глебы. Лідарамі па вытворчасці расліннага алею з алейнай пальмы з’яўляюцца 

краіны Паўднёва-Усходняй Азіі: Малайзія (1/2 сусветнай вытворчасці) і Інданезія. 

Аліва — адно з найбольш старажытных дрэў, якія вырошчваюцца. Яго завезлі з 

Сярэдняй Азіі і Месапатаміі ў Егіпет і Фінікію, а затым — у Грэцыю. Асноўным 

арэалам вырошчвання аліўкавага дрэва ў наш час з’яўляецца Міжземнаморскі 

рэгіён. Расце ў сухіх камяністых абласцях з кароткай мяккай зімой і доўгім гарачым 

летам нават у неспрыяльных умовах засухі, моцных вятроў і крайніх тэмператур. 

Асноўныя вытворцы алівы — Іспанія, Італія, Грэцыя, Турцыя. 

17.4. Геаграфія вырошчвання цукраносных культур. Цукраносныя 

культуры ўсяго дзве — цукровы трыснёг і цукровыя буракі. 

Цукровы трыснёг з’яўляецца адной з самых старажытных культурных раслін, 

радзімай якой лічыцца паўночна-ўсходняя частка Паўднёвай Азіі (Бенгалія). Гэта 

вельмі цеплалюбівая шматгадовая культура, якая мае патрэбу таксама ў багатым 

увільгатненні. Таму вырошчваецца цукровы трыснёг у зонах трапічнага, 

субтрапічнага і мусоннага клімату. З цукровага трыснягу вырабляецца больш за 

80 % цукру. 

У тройку краін — лідараў па памерах збору цукровага трыснягу ўваходзяць 

Бразілія, Індыя і Кітай (мал. 4). Буйнымі вытворцамі таксама з’яўляюцца Куба, 

Аўстралія. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85
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Мал. 4. Геаграфія вырошчвання цукраносных культур 

Цукровыя буракі сталі выкарыстоўвацца для атрымання цукру толькі ў 

пачатку XIX ст., гэта значыць гэта параўнальна новая культурная расліна. Цукровыя 

буракі — аднагадовая культура ўмеранага пояса, якая таксама патрабавальная да 

агракліматычных умоў. Па сваёй прыродзе яна адносіцца да раслін доўгага дня, гэта 

значыць для развіцця і росту гэтай расліны вялікае значэнне мае святло. Звычайна яе 

вырошчваюць у густанаселеных раёнах. Тройку краін — лідараў па аб’ёмах 

вытворчасці цукровых буракоў складаюць Расія, Францыя, ЗША, за якімі ідуць 

Германія і Турцыя. 

17.5. Геаграфія вырошчвання танізавальных культур. Да танізавальных 

культур прынята адносіць каву, какава і чай. Геаграфія іх вырошчвання вельмі 

своеасаблівая. Танізавальныя культуры распаўсюджаны ў зоне трапічнага і 

субтрапічнага клімату і маюць вельмі абмежаваныя арэалы (мал. 5). 

 

 

 

Цукровыя буракі 

 

Цукровы трыснёг 

 



96 
 

Мал. 5. Геаграфія вырошчвання танізавальных культур 

Радзімай кававага дрэва лічыцца Афрыка, аднак асноўным вытворцам кавы 

з’яўляецца Лацінская Амерыка (3/5 усяго сусветнага збору), краінай-лідарам — 

Бразілія. У апошнія гады Калумбія саступіла другое месца В’етнаму. Кава 

вырошчваецца таксама ў краінах Цэнтральнай Афрыкі (Эфіопія, Уганда). 

У сваю чаргу арэал вытворчасці какава-бабоў з гістарычнай радзімы ў 

Лацінскай Амерыкі перамясціўся ў Афрыку. Тут агракліматычныя ўмовы для дрэва 

какава апынуліся блізкімі да ідэальных. У нашы дні какава-бабы вырошчваюць у 

Бразіліі, Эквадоры, Калумбіі, аднак 1/2 іх сусветнай вытворчасці прыпадае на 

краіны Афрыкі. Галоўныя вытворцы какава-бабоў — Кот-д’Івуар, Інданезія, 

Нігерыя. 

Радзімай чайнага куста з’яўляецца Кітай. Нядзіўна, што чай ужо даўно стаў 

нацыянальным напоем у Кітаі, Індыі, Японіі. Абсалютнае лідарства ў вытворчасці 

чаю захоўвае азіяцкі рэгіён (9/10 сусветнага аб’ёму). Найбуйнейшыя вытворцы — 

Кітай, Шры-Ланка, Індыя і афрыканская краіна Кенія. 

Кава 

 

Дрэва какава 

Чайны куст 
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Мал. 7. Валавы збор і ўраджайнасць дзесяці вытворцаў бульбы, 

(па даных ФАО на 2016 г.) 
 

17.6. Геаграфія вырошчвання бульбы. Ва ўмераных шыротах з 

клубняплодных культур найбольшае значэнне мае бульба. Вытворчасць бульбы 

прызначана ў асноўным для мясцовага харчовага выкарыстання. Таму яна 

вырошчваецца паўсюдна (мал. 6). 

Мал. 6. Геаграфія вырошчвання клубняплодных культур 

Аб’ём сусветнай вытворчасці бульбы ацэньваецца ў 390 млн т. Найбуйнейшымі 

сусветнымі вытворцамі бульбы ў агульным аб’ёме вытворчасці з’яўляюцца Кітай, 

Індыя і Расія, 25 %, 12 % і 9 % адпаведна. Найбольш высокія ўраджаі бульбы 

прыпадаюць на краіны Еўропы (Германія, Францыя, Галандыя) і ЗША (мал. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маніёк 

Клубні батату 

 

Бульба 
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З трапічных клубняплодных культур найбольшымі аб’ёмамі вытворчасці вылучаюцца батат 

(салодкая бульба), найбуйнейшым вытворцам якога з’яўляецца Кітай, а таксама маніёк. Маніёк — 

харчовая клубняплодная трапічная расліна. Радзіма маніёку — Паўднёвая Амерыка, афрыканская 

назва — касава. Вырошчваецца ў трапічных шыротах Афрыкі, Азіі і Лацінскай Амерыкі. 

Абагульнім і запомнім. Тэхнічныя культуры з’яўляюцца сыравінай для 

прамысловасці (харчовай і лёгкай). Сярод нехарчовых тэхнічных культур галоўнымі 

з’яўляюцца валакністыя культуры — бавоўнік, сізаль, джут і лён-даўгунец. Да 

харчовых тэхнiчных культур адносяцца алейныя, цукраносныя, танізавальныя. 

Найбольш разнастайная геаграфія алейных культур (сланечніку, рапсу, соі, арахісу, 

аліўкавага дрэва, какосавай пальмы). Цукраносныя культуры: цукровы трыснёг і 

цукровыя буракі. Цукровы трыснёг вырошчваецца ў зонах трапічнага, субтрапічнага 

і мусоннага клімату, цукровыя буракі — ва ўмераным поясе. Танізавальныя 

культуры (кава, какава, чай) распаўсюджаны ў зоне трапічнага і субтрапічнага 

клімату і маюць вельмі абмежаваныя арэалы. З клубняплодных культур ва ўмераных 

шыротах найбольшае значэнне мае бульба. 

Праверым сябе. 1. Па якім прынцыпе падзяляюцца тэхнічныя культуры? 2. Якія групы 

вылучаюцца ў складзе тэхнічных культур? 3. Якія тэхнічныя культуры можна аднесці да 

валакністых, алейных, цукраносных, танізавальных культур? 4. У якіх прыродных зонах 

вырошчваюцца асноўныя тэхнічныя культуры? 5. Раскажыце пра значэнне і геаграфічнае 

размеркаванне валакністых культур. 6. Якая геаграфія вырошчвання алейных культур? 7. Якая 

цукраносная культура мае найбольшае значэнне ў сусветнай вытворчасці і чаму? 8. Чаму 

танізавальныя культуры вырошчваюцца ў трапічным і субтрапічным кліматычных паясах? 9. Якія 

краіны з’яўляюцца вядучымі ў свеце па вытворчасці бульбы? 

Ад тэорыі да практыкі. 1. Выкарыстоўваючы вучэбны матэрыял параграфа і геаграфічных 

карт (гл. мал. 2—5), складзіце ў сшытку табліцу «Тэхнічныя культуры», у якой дайце кароткую 

характарыстыку кожнай з іх, і запішыце не менш за тры краіны — лідары па іх валавым зборы. 

2. Уявіце, што вам прапанавалі на выгадных умовах арганізаваць у Беларусі вырошчванне 

тэхнічных культур. Якія тэхнічныя культуры лепш за ўсё вырошчваць ва ўмовах Беларусі? 3. Пры 

вытворчасці цукру з цукровых буракоў атрымліваюць прадукты перапрацоўкі, якія ўтрымліваюць 

клятчатку, а таксама бялок і ў невялікай колькасці мінеральныя рэчывы. Як вы прапанавалі б 

арганізаваць выкарыстанне прадуктаў адходаў перапрацоўкі цукровых буракоў? 
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Абмяркуем. 1. Бавоўнік і лён адносяцца адначасова да валакністых і да алейных культур, а 

бульба — да клубняплодных і тэхнічных культур. Як вы думаеце чаму? 2. Чаму ў свеце 

вызначылася тэндэнцыя да павелічэння аб’ёмаў вытворчасці рапсу? 

Для цікаўных. З антычных часоў гэта дрэва сімвалізавала свет і ўладу. Яно вядома як дрэва 

жыцця за яго неверагодную трываласць. Яго выкарыстоўвалі, каб каранаваць спартсменаў — 

пераможцаў Алімпійскіх гульняў. Яно натхняла антычных паэтаў і пісьменнікаў. Яго сок — 

блаславенны прадукт, які стагоддзямі жывіў, лячыў, абараняў, асвятляў. Пра якую тэхнічную 

культуру ідзе гаворка і як яна выкарыстоўваецца ў цяперашні час? Якія прадукты харчавання з яе 

атрымліваюць? 
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Мал. 1. Склад жывёлагадоўлі 

ЖЫВЁЛАГАДОЎЛЯ 

гадоўля буйной 
рагатай жывёлы 
я 

                 птушкагадоўля 

       свінагадоўля 

              авечкагадоўля 

аленегадоўля 

пчалаводства 

шаўкаводства 

       вярблюдагадоўля 

зверагадоўля 

конегадоўля 

§ 18. Геаграфія жывёлагадоўлі 

Успамінаем. Якія сельскагаспадарчыя культуры складаюць кармавую базу 

для жывёлагадоўлі? 

Даведаемся. Якую галіну сельскай гаспадаркі называюць жывёлагадоўляй, 

якая яе структура.  

Як жывёлагадоўля звязана з раслінаводствам.  

Якой сыравінай жывёлагадоўля забяспечвае лёгкую і харчовую прамысловасць. 

Якія фактары ўплываюць на асаблівасці размяшчэння асноўных напрамкаў 

жывёлагадоўлі.  

Якія краіны лідзіруюць па пагалоўі буйной рагатай жывёлы, свіней, авечак. 

Разважаем. Чаму жывёлагадоўля, як і раслінаводства, з’яўляецца важнай 

галіной сельскай гаспадаркі? 

18.1. Жывёлагадоўля і яго структура. Другім і не менш важным напрамкам 

развіцця сельскай гаспадаркі з’яўляецца жывёлагадоўля. 

Жывёлагадоўля забяспечвае насельніцтва планеты 

такімі прадуктамі харчавання, як мяса, жывёльны тлушч, 

малако, яйкі. Прадукцыя гэтай галіны з’яўляецца 

сыравінай для харчовай (мяса і малако) і лёгкай 

прамысловасці (скура, шэрсць, мех, шоўк). З даўніх часоў 

чалавек выкарыстоўвае сельскагаспадарчую жывёлу як 

цяглавую сілу (коні, вярблюды, алені). Акрамя таго, 

жывёлагадоўля дае сыравіну для атрымання лекавых 

сродкаў (сыроватка, гармоны).  

У нашы дні жывёлагадоўля, як і раслінаводства, 

распаўсюджана паўсюдна. У структуры сусветнага 

зямельнага фонду лугі і пашы займаюць у 2 разы больш 

зямель, чым тыя землі, якія апрацоўваюцца, (ралля). 

Жывёлагадоўля цесна звязана з раслінаводствам. Яна 

Жывёлагадоўля — гэта галіна сельскай гаспадаркі, якая займаецца 

развядзеннем сельскагаспадарчай жывёлы з мэтай вытворчасці 

жывёлагадоўчых прадуктаў. 
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Пагалоўе жывёлы — 

агульная колькасць галоў 

жывёлы — галоўны 

колькасны паказчык 

жывёлагадоўлі. 

атрымлівае ад раслінаводства кармы для жывёлы (збожжа, сена, сіласныя культуры, 

травяную муку) і, у сваю чаргу, пастаўляе раслінаводству каштоўныя арганічныя 

ўгнаенні. 

У складзе жывёлагадоўлі вылучаюцца наступныя віды дзейнасці: гадоўля 

буйной рагатай жывёлы, свінагадоўля, авечкагадоўля, птушкагадоўля, конегадоўля, 

аленегадоўля, вярблюдагадоўля і інш. (мал. 1). Вядучую ролю ў сусветнай 

жывёлагадоўлі адыгрывае гадоўля буйной рагатай жывёлы (развядзенне буйной і 

дробнай рагатай жывёлы). 

18.2. Геаграфія гадоўлі буйной рагатай жывёлы. Агульнае сусветнае 

пагалоўе буйной рагатай жывёлы складае каля 1,3 млрд 

галоў і засяроджана пераважна ў Амерыцы і Азіі (па 1/3 

ад агульнага пагалоўя ў кожным рэгіёне). Сярод 

дзяржаў свету лідзіруючымі па пагалоўі жывёлы 

з’яўляюцца Бразілія, Індыя, ЗША (мал. 2). 

 

Мал. 2. Геаграфія развядзення буйной рагатай жывёлы 

Развядзенне буйной рагатай жывёлы мае тры асноўныя напрамкі: мясны, 

малочны і мяса-малочны. На іх развіццё ў значнай ступені аказваюць уплыў 

прыродныя ўмовы. Гадоўля буйной рагатай жывёлы пераважна мяснога напрамку 
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Мал. 3. Пашавая гадоўля 

буйной рагатай жывёлы ў 

Бразіліі 

характэрна для засушлівых раёнаў умеранага і субтрапічнага кліматычных паясоў, 

дзе пераважае пашавы або адгонна-пашавы тып. Мясная гадоўля буйной рагатай 

жывёлы шырока развіта ў Бразіліі, Аргентыне, ЗША і 

Кітаі (мал. 3). 

Малочны і мяса-малочны напрамкі гадоўлі 

буйной рагатай жывёлы атрымалі распаўсюджванне ў 

лясной і лесастэпавай зоне ўмеранага пояса. Тут 

пераважае стойлавае і стойлава-пашавае ўтрыманне 

жывёлы. У Еўропе пераважае малочная і малочна-мясная спецыялізацыя (ФРГ, 

Францыя, Вялікабрытанія). 

У развітых у эканамічным плане краінах у большай ступені атрымала развіццё 

жывёлагадоўля з пераважна стойлавым ўтрыманнем жывёлы, у краінах, якія 

развіваюцца, — пашавы або адгонна-пашавы тып. 

18.3. Геаграфія свінагадоўлі. Свінагадоўля характарызуецца, з аднаго боку, 

шырокай геаграфіяй развядзення свіней, а з другога — высокім узроўнем 

тэрытарыяльнай канцэнтрацыі вытворчасці. З 1 млрд сусветнага пагалоўя свіней 

больш за 40 % прыпадае на Кітай. Значнае пагалоўе свіней сканцэнтравана ў ЗША і 

Бразіліі (мал. 4). 

 

Мал. 4. Геаграфія развядзення свіней 
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Мал. 5. Сучасная 

фермерская гаспадарка 

Свінагадоўля характарызуецца высокай 

прадуктыўнасцю, у многіх краінах яна пастаўлена 

на прамысловую аснову. Найбольш 

распаўсюджанымі ў свеце з’яўляюцца мясны і 

беконны напрамкі свінагадоўлі, на Украіне і ў 

Беларусі — сальны. 

Свінагадоўля развіваецца паблізу буйных 

гарадоў і прамысловых цэнтраў, у густанаселеных 

раёнах, таксама ў раёнах вырошчвання збожжавых культур, бульбы і кукурузы (мал. 5). 

18.4. Геаграфія птушкагадоўлі. Птушкагадоўля — развядзенне свойскай 

птушкі (курэй, індычак, гусей, качак і інш.) — распаўсюджана ў свеце паўсюдна. 

З кожным годам попыт на мяса птушкі і яйкі павялічваецца. Асноўныя прычыны 

росту і развіцця птушкагадоўлі ў свеце — гэта экалагічная бяспека прадукцыі, 

магчымасць яе працяглага захоўвання, прывабныя смакавыя і пажыўныя якасці 

птушынага мяса. Птушка валодае высокай прадуктыўнасцю і лёгка адаптуецца да 

сучасных тэхналогій. 

Найбольш развіта птушкагадоўля ў Кітаі, ЗША, Інданезіі (мал. 6). Доля мяса 

птушкі ў вытворчасці мяса ў свеце за апошнія 50 гадоў істотна ўзрасла па ўсіх 

мацярыках, за выключэннем Афрыкі, і складае больш за 30 %. 

 

Мал. 6. Геаграфія развядзення птушкі 
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Мал. 7. Ферма курэй 

нясушак 

Не менш важная частка птушкагадоўлі — гэта 

вытворчасць яек (мал. 7). Вялікая доля яек ідзе ў продаж у 

сырым выглядзе, а частка ідзе на перапрацоўку, напрыклад 

для вытворчасці яечнага парашку. 

Існуе два асноўныя напрамкі птушкагадоўлі: мясны і 

яечны. Мясная птушкагадоўля засяроджана пераважна ў 

ЗША і краінах Еўропы, а яечная — паўсюдна. У краінах, 

якія развіваюцца, свойскую птушку разводзіць практычна ўсё сельскае насельніцтва, 

таму самае вялікае яе пагалоўе ў Кітаі. У эканамічна развітых краінах 

птушкагадоўля пастаўлена на прамысловую аснову. 

18.5. Геаграфія авечкагадоўлі. Авечкагадоўля атрымала развіццё ў раёнах з 

шырокімі натуральнымі пашамі (пераважна ў субтрапічных і трапічных шыротах) і 

прыстасавана да прыродных зон стэпаў, пустынь і паўпустынь, а таксама да горных 

раёнаў. У большасці раёнаў свету гэта адгонна-пашавая або качавая і паўкачавая 

гаспадарка. Агульнае сусветнае пагалоўе авечак ацэньваецца ў 1,2 млрд галоў. 

Асноўная яго частка прыпадае на Азію (1/3 сусветнага пагалоўя) і Аўстралію (1/5 

сусветнага пагалоўя). Сярод краін пагалоўем авечак вылучаюцца Кітай, Аўстралія і 

Індыя (мал. 8). 

 

Мал. 8. Геаграфія развядзення авечак 
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Мал. 9. Іспанскі мэрынос 

У авечкагадоўлі атрымалі развіццё 

некалькі напрамкаў: шубны, мясасальны, 

танкарунны, паўтанкарунны і інш. (мал. 9). 

Асноўнай прадукцыяй авечкагадоўлі 

з’яўляецца воўна. Палову сусветнай 

вытворчасці воўны забяспечваюць Аўстралія і 

Новая Зеландыя. Вялікая роля авечкагадоўлі ў 

забеспячэнні лёгкай прамысловасці шкурамі жывёлы і смушкамі для вытворчасці 

каракулю. 

У асобных краінах свету істотнае месца ў харчовым рацыёне насельніцтва 

займае бараніна (асабліва гэта характэрна для мусульманскіх краін Паўночнай 

Афрыкі і Блізкага Усходу). 

З іншых відаў дзейнасці жывёлагадоўлі ў свеце атрымалі развіццё 

конегадоўля, вярблюдагадоўля, аленегадоўля, а таксама развядзенне тутавага 

шаўкапрада, пчалаводства і зверагадоўля. 

Абагульнім і запомнім. Галіна сельскай гаспадаркі, якая займаецца 

развядзеннем сельскагаспадарчай жывёлы, называецца жывёлагадоўляй. Галоўнай 

прадукцыяй жывёлагадоўлі з’яўляецца мяса, малако, яйкі, жывёльныя тлушчы і 

да т. п. Жывёлагадоўля забяспечвае асобныя галіны прамысловасці сыравінай. 

Вядучую ролю ў сусветнай жывёлагадоўлі адыгрываюць гадоўля буйной рагатай 

жывёлы, свінагадоўля, птушкагадоўля і авечкагадоўля. Прыродныя ўмовы 

ўплываюць на развіццё асноўных напрамкаў жывёлагадоўлі. 

Праверым сябе. 1. Якое значэнне мае жывёлагадоўля для чалавека? 2. Якая сувязь існуе 

паміж жывёлагадоўляй і раслінаводствам? 3. Назавіце асноўныя віды дзейнасці жывёлагадоўлі. 

4. У якіх раёнах развіты мясны напрамак гадоўлі буйной рагатай жывёлы і чаму? 5. У якіх раёнах 

разводзяць малочныя пароды буйной рагатай жывёлы? Чым гэта можна растлумачыць? 6. Якія 

асаблівасці геаграфіі свінагадоўлі і птушкагадоўлі? 7. Чаму авечкагадоўля не атрымала 

паўсюднага распаўсюджвання? 

Ад тэорыі да практыкі. 1. Сучасная жывёлагадоўля канцэнтруецца на буйных 

жывёлагадоўчых комплексах. Як звязана іх размяшчэнне з галінамі раслінаводства? 2. Якія галіны 

жывёлагадоўлі развітыя ў Беларусі і чаму? 
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Абмяркуем. Чаму жывёлагадоўля з’яўляецца такой жа старажытнай галіной сельскай 

гаспадаркі, як і раслінаводства? 2. Жывёлагадоўля па кошту прадукцыі пераважае над 

раслінаводствам, прычым даволі значна. Як вы думаеце, чаму? 

Для цікаўных. Сусветнае пагалоўе буйной рагатай жывёлы перавышае пагалоўе свіней 

больш чым на 300 млн галоў. Аднак у сусветнай вытворчасці мяса на ялавічыну прыпадае на 10 % 

менш, чым на свініну. Растлумачце чаму. 


