
 1994 р. заснований з колишніх самостійних 
районів Гавельберг, Остербург та Штендаль 

 

 Площа 2.423,15 км² - десятий за розміром 
район у Німеччині 

 З них 1.607,89 км² - землі 
сільськогосподарського використання 

 108.725 га рілля та 39.112 га лук та пасовиськ 
(решта: обліг або землі під охороною, а також 
землі для вирощування багаторічних та 
особливих культур) 

 

 114 393 мешканців (стан на 31.12.2016) 

 47 мешканців на 1 км² - один з районів з 
найменшою щільністю населення в Німеччині 

 

 У географічному плані район обіймає східну 
частину Альтмарку та так званий кут Ельби та 
Гавеля. 

 Найважливіші водойми – Ельба, Гавель, Тангер, 
Бізе, Аланд та Ухте. 

 У районі знаходяться 12 природних 
заповідників. 

 

 Разом з районом Альтмарк район Штендаль 
являє собою єдиний економічний регіон у землі 
Саксонія-Ангальт. Обидва райони мають 
сільську структуру; визначальними є сільське та 
лісове господарство та суміжні галузі. 
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Район Штендаль – найбільший за площею район у 
федеральної землі Саксонія-Ангальт 

Quelle: Wikipedia.de 2 



Клімат ґрунтів Зони с/г 
використання 

Quelle: vTI und LLG Sachsen-Anhalt 3 

Зони землеробства з глинистими та 
піщаними  ґрунтами 

Луки та низини 

104/109 сухо-теплі четвертинні ґрунти східно-
німецької низини, Альтмарку та перетин з північною 

Нижньою Саксонією 

Зони чорнозему лише у 
центрально-німецькому 

сухому районі! 



Альтмарк: враження 
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Обробка грунту 

Виходячи з основних типів грунтів- слабосуглинисті до суглинистого піску і 
частково глинисті суглинки або суглинкові глини (лише луки) і профілю 
рельєфу в регіоні Альтмарк (розташування в Північнонімецькій низовині)  
 
... приблизно  50- 60% орної землі зорюється - залежно від культивованої 
культури або сівозміни підприємства, але зазвичай не щорічно! 
 
... більш наявна вітряна, ніж водна ерозія, а іноді й широке ущільнення 
основи крихти на межі обробки в горизонті ґрунту через часто константні  
робочі глибини. 
... часто є "верхня тяжкість" з точки зору розподілу поживних речовин у 
верхньому шарі грунту. 
 
Девіз: "Швидко і, можливо, рівно, але й дешево?!" → Розгляд витрат на 
всю продукцію рослинництва, зокрема щодо захисту рослин, ерозії та 
санкціонування помилок!  
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Альтмарк: враження 
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Сільське господарство в районі 
Стендаль / огляд 

 

 590 господарств переважно з основним , але також частково додатковим дохідом (дані 
2017 року), з яких 383 (Примітка: в 2010 р. більше 450!) у  тваринництві 

-> головним чином розведення ВРХ та свинарство, а також птахівництво для виробництва м'яса 
та яєць 

 
 Численні промислові підприємства у тваринництві (головним чином у сфері птахівництва та 

свинарства), а також більше 60 біогазових установок потужністю близько 23 МВт 
(переважно підприємства з головним офісом поза їхніми межами!) 
 
 "Несільськогосподарський регіон" у сенсі німецького законодавства, оскільки 

господарства працюють без достатньої орної землі та пасовищ для власного 
забезпечення кормами!  

 
 Незначна кількість садівничих і спеціальних сільськогосподарських підприємств (за 

винятком вирощування спаржі) 
 

 У цілому регіоні аматорське  тваринництво, переважно конярство, а також ВРХ, 
кролівництво, вівчарство та розведення екзотичних тварин (наприклад, альпаки та 
верблюди) 
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Розвиток тваринництва? 
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 зліва: Великий комплекс 
для утримання 
свиноматок і поросят 
(Вармерслаге)  

 знизу ліворуч: випас 
молочних корів у регіоні 
Альтмарк  

 знизу: мобільний 
свинарник для вільного 
утримання ("eкo“) 

 
 



Альтмарк: враження 
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Структура вирощування на орно-
лукових землях району Стендаль 

 40.000 га постійних пасовищ -> переважно використання для 
покосів, а також як пасовища (особливо райони поблизу ферм 
та водойм), а також цільове (і частково юридично  
затверджене) екстенсивне культивування в контексті охорони 
природи 

 55.000 га (озимих) зернових 
-> переважно пшениці та жита на легких грунтах, а також ячменю 

 
 25.000 га кормових культур -> переважно кукурудзи, а також 

кормових культур (без бобових в чистому насінні) 
 

 15.000 га олійних культур (з них більше 95 % озимого ріпаку та 
біля 5% інших видів олійних , напр. соняшнику) 
 

 10.000 га цукрового буряка та  5.000 га картоплі 
 
 

Quelle: Näherungsangaben auf Grundlage 
von Daten des Statistischen Landesamtes 

ST von 2010 bis 2016 
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Наявність та застосування 
органічних добрив у районі 

 
 Використання  місцевих добрив, що отримуються від 65 тисяч 

голів великої рогатої худоби в господарствах та на біогазових 
установках 
 

 Використання наявних у районі та сусідніх регіонах органічних 
та органо-мінеральних добрив  (так звані „добрива з вторинної 
сировини“, наприклад,  осад стічних вод, компост, залишки від 
зброджування відходів) 
 

 Імпорт з інших федеральних земель (2016 року близько 15.000 
тонн свіжої маси сухого курячого посліду, посліду птиці, 
субстрату грибкових культур та залишків від зброджування було 
завезено з землі Нижня Саксонія) та країн ЄС 

 Імпорт: переважно для удобрення, але й компостування та 
використання в установках біогазу! 
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Біогазові установки в районі 
Стендаль 

• На даний час в районі Стендаль немає 
біогазових установок з переробки 
відходів (дозволено ...)! 

 

• Завод з виробництва біогазу з 
під′єднанням до мережі природного 
газу ("біометановий завод").. 

 

• Імпортування і часто регіональні 
перевезення «гною» або його  аналогів 
з (частково промислового) 
тваринництва для ферментації 

 

• Прийом з усіх регіонів твердого та 
рідкого сільськогосподарського гною 
та дигестатів с/г підприємствами для 
застосування в якості добрива! 

13.05.2019 13 



Інтенсивність: спільні риси 
тваринництва та виробництва біогазу  

Дійна корова 
1 одиниця ВРХ (GVE) 

Параметри Біогазова установка 
1kW ферментації 

кукурудзи 

0,5 га на ВРХ Необхідна площа  
основні корми 

0,5…0,55 га на 
інстальований kWel 

Концентрація енергії Вимоги до кормів Перетравлювання 

80 - 90 кг на 1  ВРХ нетто N-екскреції 86 - 95 кг на pro kW 

14 - 16 кг на 1 ВРХ P-екскреція 16 - 18 кг на kW 

100 - 110 кг на 1 ВРХ K-екскреція 85 - 95 кг на kW 

Quelle: nach Reinhold und Zorn (TLL) 2015 14 

Біогазові установки функціонують як тваринництво 
(„бетонна корова“), при цьому 
1 kW біогазу = 1 ВРХ з огляду на площу для вирощування 
кормів та удобрення 
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Альтмарк: враження 



Швидко зростає тиск експорту з регіонів з 
великою кількістю худоби та численними 

біогазовими установками! 
  

 
 Інтенсифікація сільськогосподарського 

виробництва в Німеччині: будівництво та 
експлуатація біогазових установок у 
процесі розвитку відновлювальних видів 
енергії у рамках «енергетичного повороту» 
після запровадження закону EEG у 2000 р. 
 

 Інтенсивна переробка сировини в регіонах 
з низькою щільністю населення у Західній 
та Центральній Європі, а тепер також у 
Східній Європі (передусім утримання 
свиней та птиці) 
 

 Зростає тиск експорту з Нідерландів 
(граничні межі «Р» з 2018 р.!) 
 

 Суворіші зобов‘язання згідно з § 13 
Постанови про добрива на земельному 
рівні  в окремих регіонах ФРН 
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Особливості сільського 
господарства району Стендаль 

 
 Традиційна селекційна область для великої рогатої худоби (походження 

племінного скотарства “Ряба молочна порода"!), а також коней ("історичне 
значення") 

 
 Найбільші в країні площі вирощування та найбільша кількість підприємств 

по вирощуванню  «благородного овоча» спаржі (Мьорінген) 
 
 Товарне господарство з часів заселення Альтмарка в Середньовіччі та 

відносно великі площі у власності землевласників, дворянства, церкви та 
інших установ. 
 

 У порівнянні з іншими землями Східної Німеччини, такими як Саксонія і 
Тюрінгія, відносно "дрібні" ферми без високого показника  доданої вартості 
по внутрішньому виробництву енергії, великомасштабного спеціального 
вирощування сільськогосподарських культур, прямого маркетингу та 
переробки (можливо у співпраці з іншими с/г підприємствами). 

 
 Порівняно велика кількість національно активних землекористувачів та 

комерційних компаній у сфері виробництва біогазу та тваринництва. 
17 



Приклад регіону в контексті довгострокового дослідження 
"Загальнодержавні активні власники капіталу у східно-

німецьких сільськогосподарських підприємствах" 

Район Стендаль: 

 

 10 % площі виділяється 
міжрегіонально активним інвесторам,  

 з яких приблизно половина має  
близькі до сільськогосподарських цілі, 
а друга половина - 
несільськогосподарські.  

 З 2007 до початку 2017 рр. було 
передано одинадцять підприємств 
загальною площею близько 14.200 га 
оброблюваних сільськогосподарських 
земель за так званою “угодою про 
частку“! 

 ->! 

    За винятком придбання цілих підприємств або їхніх акцій   
до 2007 року та придбання землі через ретрансферти з 

початку 1990-х років! 

Quelle: vti, Thünen Report 52 (2017) 
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Альтмарк: враження 



Вирощування спаржі у районі 
Стендаль 

266,8 га площі вирощування  
2017 

(36,5 % з федеральних 730,8 га!) 
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Вирощування спаржі в районі 
Стендаль 
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Aвгуст Хухель 
(1889-1963) 

 з Остербурга в 
Альтмарку 

 вважається  
„батьком“ 
німецького 
вирощування 
спаржі  



Вирощування спаржі в районі 
Стендаль 

Спроби автоматизованого збирання 
спаржі за допомогою комбайна 

  (Gut Plätz GmbH & Co.KG) 
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Засуха та посуха  2018 



Засуха та посуха 2018 
 

 
Водний баланс ФРН з 
01.06. по 31.08.2018 

 
 Дефіцит опадів до  250 

літрів - у більшій частині 
Східної Німеччини при 450 
до 650 літрів опадів в рік!  
 

 Водночас довготривалі  
високі температури 
набагато вищі 
довгострокових середніх 
температур 



Засуха та посуха  2018 
(станом на 17. 07. 2018) 

Джерело: Центр дослідження довкілля 
разом з Німецькою метеорологічною 

службою у м. Хельмхольц 

орний шар груну  загальний шар             небезпека лісових пожеж  



Засуха та посуха 2018 

Лісові пожежі біля Зеехаузена на 
півночі району Стендаль 2018 



Актуальний стан 2019 

… також в 2019 рівень 
опадів нижче 
довготривалих середніх 
показників! 

 

 Ілюстрація зліва 
показує ступінь 
посухи в Німеччині в 
грунті до 1,80 м 
глибини 


