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ВСТУП 

 
Рис в Україні вирощується не тільки для отримання цінної 

крупи, а й для корінної меліорації колись занедбаних малопродук-
тивних земель, природно-кліматичні умови яких сприятливі для 
розвитку рисівництва. Площа таких земель в Україні становить 
біля 1 млн га. Основні землі зони рисосіяння розміщені у заплаві 
р. Дунай в Одеській області, півдні Херсонської області, а також 
на півночі АР Крим. 

На цих землях звичайні зрошувальні системи не забезпечують 
розсолення ґрунтів і зниження рівня часто мінералізованих ґрун-
тових вод. Тому виникає небезпека вторинного засолення та осо-
лонцювання як найбільш небезпечних процесів зрошуваного зем-
леробства. Рисові системи на фоні дренажу не тільки запобігають 
вторинному засоленню ґрунтів, але й забезпечують меліорацію 
(розсолення) раніше засолених ґрунтів. 

Підвищення ефективності галузі рисівництва в Україні без не-
гативного впливу на навколишнє середовище можливе за рахунок 
удосконалення як конструкцій рисових систем, так і впроваджен-
ня ресурсозберігаючих технологій і способів вирощування рису, 
що неможливо без відповідним чином підготовлених фахівців. 

Тому підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах по-
винна відповідати вимогам виробництва і науки в сучасних рин-
кових умовах, забезпечувати  випереджувальне  та постійне зрос-
тання їхньої кваліфікації.  

В основі навчального посібника – багаторічний досвід викла-
дання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах, а та-
кож узагальнені результати багаторічних досліджень й виробни-
чого досвіду за участю провідних науковців і фахівців водогоспо-
дарсько-меліоративного профілю та рисової галузі України, зок-
рема Інституту рису та його дослідного господарства НААН 
України, Інституту водних проблем і меліорації НААН України, 
Одеського облводгоспу та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У посібнику викладено принципи проектування і розрахунку 
досить складних інженерних об’єктів водогосподарського профі-
лю – рисових зрошувальних систем (РЗС), режими зрошення рису 
та супутніх культур рисових сівозмін, особливості водокористу-
вання, формування водних і сольових балансів, шляхи мінімізації 
негативного впливу рисових систем на навколишнє природне се-
редовище тощо. 

Посібник складено для підготовки бакалаврів та магістрів во-
догосподарського профілю. Частина матеріалу може бути  
корисною науковцям і виробничникам водогосподарського  
спрямування. 

Пропонований посібник відповідає окремим розділам програ-
ми навчальних дисциплін «Основи гідромеліорацій», «Інженерні 
меліорації», «Гідромеліоративні системи» для студентів спеціаль-
ностей «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія і водні тех-
нології» та «Будівництво та цивільна інженерія». 

Автори мають надію, що використання даного навчального по-
сібника дасть змогу підвищити якість підготовки необхідних спе-
ціалістів для відновлення галузі рисосіяння в Україні. 

Автори щиро вдячні рецензентам професорам С.І. Рогачко та 
М.М. Ткачуку за надані корисні зауваження та пропозиції, які 
сприяли покращенню змісту посібника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Термінологічний словник 

 

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

Аридна зона – зона недостатнього зволоження – географічна 
зона (територія) із сухим кліматом, недостатньою кількістю атмо-
сферних опадів для нормального розвитку рослин, на якій ефек-
тивне землеробство неможливе без зрошення. 

 

Вегетаційний полив – полив сільськогосподарських культур у 
період їхньої вегетації. 

 

Вирівнювання – це експлуатаційний вид робіт, що складається 
з ліквідації місцевих нерівностей поверхні ґрунту, утворених у ре-
зультаті обробітку ґрунту і проведення поливів (гребінчастої ора-
нки, складок, залишків тимчасової зрошувальної мережі після по-
ливу супутніх культур, проходів дощувальних машин). 

 

Відкрита гідромеліоративна мережа – гідромеліоративна 
мережа, що складається з каналів та гідротехнічних споруд. 

 

Внутрішньогосподарська меліоративна система – меліора-
тивна система, що розташована та функціонує у межах земель од-
ного власника (користувача) і забезпечує подачу, розподіл та від-
ведення води на цих землях. 

 

Водні меліорації – система організаційно-господарських та те-
хнічних заходів, спрямованих на докорінне поліпшення земель 
сільськогосподарського призначення шляхом їхнього зрошення чи 
осушення з метою підвищення врожайності та оздоровлення міс-
цевості. 

 

Водний режим ґрунту – зміни у часі стану вологості ґрунту 
упродовж вегетаційного періоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Водозбірно-скидна мережа – система каналів, призначена для 
збирання і відведення з поливних ділянок у водоприймач зайвих 
поверхневих, а також дренажних вод і для спорожнення постійних 
зрошувальних каналів. 

 

Водоприймач (гідромеліоративної мережі) – водний об'єкт, 
западина рельєфу місцевості або зона неповного водонасичення 
підземних шарів гірських порід, які служать для скидання у них 
дренажних, промивних або надлишків зрошувальних вод. 

 

Вологість ґрунту – вміст у ґрунті вологи, виражений у відсот-
ках від маси сухого ґрунту (вагова/масова вологість) або від його 
об'єму (об'ємна вологість). 

 

Вологозарядковий полив – полив, який здійснюють для збіль-
шення у ґрунті запасів вологи до початку вегетаційного періоду. 

 

Гідромеліоративна мережа – комплекс технологічно пов'яза-
них між собою гідротехнічних споруд, що становить низову ланку 
гідромеліоративної системи і забезпечує подачу і розподіл води 
безпосередньо на меліорованих землях або відведення її з цих зе-
мель. 

 

Гідромеліоративна система, меліоративна система – ком-
плекс технологічно пов'язаних між собою гідротехнічних споруд 
та технічних засобів для здійснювання водної меліорації у межах 
визначеної території. 

 

Гідромодуль – середня витрата води на гектар зрошуваної 
площі (л/с∙га). 

 

Гідротехніка – область науки і техніки, яка охоплює питання 
дослідження, проектування і будівництва споруд для використан-
ня і охорони водних ресурсів, а також для запобігання шкідливої 
дії води. 
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Грунт – верхній шар земної кори, який має органо-

мінеральний склад і забезпечує живлення рослин під час їхнього 
росту і розвитку. 

 

Демонтаж будівельних конструкцій – це процес їхнього ви-
лучення у незруйнованому вигляді з використанням вантажопід-
йомних, такелажних і транспортних засобів. 

 

Джерело зрошення – водний об'єкт, який забезпечує забір не-
обхідного об'єму води належної якості в установлені терміни для 
зрошення сільськогосподарських культур. 

 

Ділянковий зрошувач – водовід-елемент провідної зрошуваль-
ної мережі, який забезпечує подачу води до поливної ділянки. 

 

Дрена – штучно прокладений водотік у ґрунті для збирання та 
відведення надлишкових вод. 

 

Дренажний стік – частина ґрунтового потоку, перехоплена 
дренажною мережею і відведена у водоприймач. 

 

Закрита гідромеліоративна мережа – гідромеліоративна ме-
режа, що складається з комплексу трубопроводів із запірною та 
регулювальною арматурою, а також підземних дрен та колекторів. 

 

Зрошувальна вода – вода, призначена для поливу сільськогос-
подарських культур, яка за рівнем мінералізації та складом розчи-
нених у ній речовин відповідає встановленим вимогам. 

 

Зрошувальна мережа – гідромеліоративна мережа зрошуваль-
ної системи, яка складається з водоводів різного порядку і забез-
печує підведення води до зрошуваного масиву та розподіл її між 
поливними ділянками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Зрошувальна норма – сумарний об'єм води, який подають на 
одиницю площі поливної ділянки за усі поливи одного зрошува-
льного періоду. 

 

Зрошувальна система – гідромеліоративна система для зро-
шення сільськогосподарських культур. 

 

Зрошувальний період – частина вегетаційного періоду від по-
чатку першого до закінчення останнього поливу на поливній діля-
нці у межах календарного року. 

 

Зрошувані землі – землі, на яких здійснюють зрошення. 
 

Зрошення – штучне насичення ґрунту вологою для підвищення 
його родючості. 

 

Іригаційна ерозія ґрунту – розмивання або ущільнення верх-
нього шару ґрунту у процесі поливу. 

 

Канал – штучне русло правильної геометричної форми з похи-
лом дна і безнапірним рухом води. 

 

Коефіцієнт корисної дії зрошувальної мережі – відношення 
об'єму води, яку подано на зрошення, до об'єму води, відібраної з 
джерела зрошення. 

 

Колектор – підземний трубопровід або відкритий канал, приз-
начений для приймання води з осушувальної мережі і відведення 
її у водоприймач. 

 

Кореневий шар ґрунту – верхній шар ґрунту, у якому містить-
ся основна частина кореневої системи рослин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Термінологічний словник 

 

 

Кротова дрена – кругла порожнина з незакріпленими стінка-
ми, утворена у ґрунті у результаті проходження у ньому робочого 
органу – дренера. 

 

Кротування – нарізування кротових дрен як агромеліоратив-
ний прийом для поліпшення водно-повітряного режиму ґрунтів та 
інтенсифікації роботи осушувальної (дренажної) мережі. 

 

Магістральний канал – основний канал гідромеліоративної 
системи, від якого відгалужуються (на зрошувальній системі) або 
до якого приєднуються (на осушувальній системі) канали меншо-
го порядку. 

 

Меліоровані землі – землі, на яких здійснюють меліоративні 
заходи. 

 

Меліоративна система – технологічно-цілісна інженерна ін-
фраструктура, що включає у себе такі окремі об’єкти: меліоратив-
на мережа каналів, трубопроводів із гідротехнічними спорудами і 
насосними станціями, захисні дамби, спостережна мережа, дороги 
і споруди на них, взаємодія яких забезпечує управління водним 
режимом ґрунтів на меліорованих землях. 

 

Меліорація – система заходів, спрямованих на докорінне по-
ліпшення природних особливостей земельних угідь з метою під-
вищення їхньої родючості або для інших напрямів їхнього госпо-
дарського використання. 

 

Міжгосподарська меліоративна система – система, яка об-
слуговує землі двох і більше господарств, на яких розташовані та 
функціонують внутрішньогосподарські меліоративні системи, що 
знаходяться у межах області або району, і забезпечує подачу, роз-
поділ та відведення води. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Міжполивний період – тривалість часу від моменту закінчен-
ня попереднього до початку наступного поливу. 

 

Модуль дренажного стоку – характеристика інтенсивності 
роботи дренажної мережі, виражена в об'ємі дренажного стоку за 
одиницю часу з одиниці дренованої площі (л/с∙га). 

 

Меліоративні заходи – роботи, спрямовані на забезпечення 
оптимального водно-повітряного і теплового режимів ґрунту, по-
ліпшення його хімічних і фізичних властивостей, обводнення па-
совищ, створення захисних лісових насаджень, проведення куль-
туртехнічних робіт, поліпшення земель з несприятливим водним 
режимом та інженерно-геологічними умовами. 

 

Насосна станція – це складний гідротехнічний вузол, що по-
винен забезпечувати безперебійну подачу води у зрошувальну си-
стему необхідних витрат та об’ємів; мати засоби автоматизовано-
го управління режимом роботи, водомірні пристрої та ін. 

 

Перезволожені землі – землі з постійним підґрунтовим вод-
ним живленням та уповільненим стоком, водний режим ґрунту 
яких несприятливий для їхнього ефективного сільськогосподарсь-
кого використання. 

 

Полив – одноразове штучне зволоження ґрунту на задану гли-
бину та (або) приземного шару повітря. 

 

Полив затопленням – поверхневий полив ґрунту шляхом за-
повнювання водою поливних чеків. 

 

Поливна ділянка – частина зрошуваної території, яка одержує 
воду від одного зрошувача і на якій полив проводять за однією 
технологією. 
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Поливна карта – це частина поля рисової сівозміни, обмежена 
по периметру молодшими каналами зрошувальної і дренажно-

скидної мережі. 
 

Поливна мережа – низова ланка зрошувальної мережі, розта-
шована на полі і призначена для розподілу води по площі полив-
ної ділянки. 

 

Поливна норма – об'єм води, який подають на одиницю площі 
поливної ділянки за один полив. 

 

Поливний чек – обвалована частина поливної ділянки, на якій 
полив здійснюють затопленням. 

 

Провідна гідромеліоративна мережа – частина гідромеліора-
тивної мережі, призначена для подачі води у регулюючу мережу  
або для приймання дренажних вод з осушувальної (дренажної) 
мережі і відведення їх до водоприймача. 

 

Регулююча гідромеліоративна мережа – частина гідромеліо-
ративної мережі, призначена для безпосереднього подавання води 
у ґрунт або відбирання її з ґрунту для підтримання його вологості 
у заданих межах. 

 

Регулююча споруда, регулятор – гідротехнічна споруда на гі-
дромеліоративній системі, призначена для регулювання рівнів або 
витрат води при її забиранні, розподіленні або відведенні. 

 

Регулювання водного режиму ґрунту – підтримання вологості 
ґрунту в оптимальному для розвитку рослин діапазоні меліорати-
вними заходами (зрошуванням, осушенням). 

 

Реконструкція зрошувальної системи – це комплекс заходів 
із виключення можливих негативних наслідків при зрошенні зе-
мель шляхом удосконалення і технічного переобладнання системи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

або її елементів, покращення водозабезпечення, регулювання вод-
но-сольового режиму тощо. 

 

Режим зрошення – сукупність норм і строків поливів. 
 

Рисова система – комплекс технологічно пов'язаних між со-
бою гідротехнічних споруд, який забезпечує подавачу води на ри-
сові чеки, підтримання необхідного рівня води на чеках та водові-
дведення після закінчення періоду вегетації рису. 

 

Рисовий чек – обнесена земляними дамбами ретельно сплано-
вана ділянка рисової системи, на якій підтримують заданий зале-
жно від висоти рослин шар води. 

 

Рівень ґрунтових вод – висотне положення вільної поверхні 
ґрунтових вод у певній точці. 

 

Скидна гідромеліоративна мережа – частина гідромеліорати-
вної мережі, призначена для відведення надлишкової води із зро-
шувальної або осушувально-зрошувальної системи. 

 

Спосіб зрошення – прийом розподілу води на поливній ділян-
ці, який забезпечує перетворення водного потоку на ґрунтову во-
логу. 

 

Сумарне водоспоживання, евапотранспірація – сумарний 
об'єм води, що витрачається на транспірацію рослин та випарову-
вання з поверхні ґрунту за певний період часу з одиниці площі. 

 

Технологія поливу – послідовність та параметри проведення 
виробничих операцій під час поливу. 

 

Тимчасовий зрошувач – ділянковий зрошувач у вигляді відк-
ритого каналу у земляному руслі, який нарізують перед поливом і 
зарівнюють для забезпечення безперешкодної роботи сільського-
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сподарської техніки на поливній ділянці упродовж міжполивних 
періодів, а також після закінчення зрошувального періоду. 

 

Удобрювальний полив – полив водою з розчиненими у ній по-
живними речовинами. 

 

Шлюз-регулятор – відкрита регулююча споруда на каналі, об-
ладнана затворами для регулювання рівня і витрат води шляхом 
зміни площі отвору. 

 

Шлюзування – зменшення або припинення за допомогою 
шлюзів-регуляторів дренажного стоку з осушувальної мережі з 
метою підтримання необхідного рівня ґрунтових вод. 
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