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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ РИСОВИХ  
ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

 

Наведено аналіз стану галузі рисівництва в Україні та обґрун-
товано основні шляхи збільшення виробництва рису. Головними 
причинами зниження ефективності вітчизняного рисівництва стали 
незадовільний технічний стан рисових зрошувальних систем, 
значне погіршення еколого-меліоративного стану зрошуваних зе-
мель, надмірна хімізація посівів рису та великі об'єми скидів заб-
руднених вод, розпаювання і приватизація земель, недотримання 
рекомендованих сівозмін і технологій вирощування сільськогоспо-
дарських культур, підтримання необхідного водного та сольового 
режимів ґрунтів тощо. 

В Україні існують всі можливості для збільшення виробництва 
рису шляхом максимального використання потенціалу існуючих 
рисових зрошувальних систем та розширення посівних площ рису 
шляхом будівництва нових та реконструкції виведених із сільсько-
господарського використання рисових систем. 

Ключові слова: рисівництво; зрошення; ефективність; рисова 
зрошувальна система; еколого-меліоративний стан. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Рис як цінна круп’яна культура скла-

дає досить значну частку у харчовому балансі населення України. 

Щорічне споживання цього продукту коливається від 180 до 

200 тис. т і надалі має стійку тенденцію до збільшення [1]. На 

сьогодні левова частка загальної потреби у рисовій крупі 

(100...120 тис. т) задовольняється за рахунок імпорту. Причому 

найбільша її кількість, зазвичай низької якості, завозиться з Африки 

і Азії. Сприяє збільшенню імпорту і низьке ввізне мито на рисову 

крупу, що замість підтримки вітчизняного виробника значною мірою 

стимулює зарубіжного з його не найкращою якістю продукції. Вихо-

дячи із тенденцій попиту і пропозиції, експерти Організації економіч-

ного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозують ріст цін на ос-
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новні продукти сільськогосподарського виробництва на 20...45%, в 

тому числі на рис – 40...42% протягом десяти років [2]. Це неминуче 

призведе до збільшення вартості рисової крупи на ринку України у 

два і більше рази.  

Незважаючи на те що культура рису в нашій країні нараховує 

всього лише кілька десятиліть, вітчизняний рис може з успіхом кон-

курувати з кращими світовими зразками. 

На жаль, наприкінці ХХ століття в галузі рисівництва України 

спостерігалось істотне зниження обсягів виробництва, що було ре-

зультатом погіршення технічної забезпеченості господарств, відсут-

ності державного регулювання та невідповідності цін на сільгос-

ппродукцію та агроресурси, несприятливої кредитної  і податкової 

політики тощо. Тому на сьогоднішній день актуальним є вивчення 

факторів, що зумовили спад власного виробництва рису та розробку 

рекомендацій для його відновлення. 

МЕТА РОБОТИ. Вивчення та встановлення факторів, що зумо-

вили спад виробництва рису на існуючих рисових зрошувальних си-

стемах України та розробку рекомендацій для його відновлення та 

підвищення ефективності. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Слід відзначити, що 

Україна володіє достатньо потужною базою рисосіяння. Площа рисо-

вих зрошувальних систем складає близько 62 тис. га, в тому числі в 

АР Крим – 30,8 тис. га, Херсонській області – 18 тис. га, Одеській – 

14 тис. га.  

За конструкцією це досить складні споруди, а деякі з них не 

мають світових аналогів. 

У свій час головною метою створення вітчизняної галузі ри-

сосіяння було не тільки забезпечення потреби у рисі, але й одно-

часне введення в сільськогосподарське виробництво малопродук-

тивних засолених та заболочених земель Причорномор’я та Криму. 

За гідрогеологічними умовами – це площі з близьким заляганням 

мінералізованих ґрунтових вод та незадовільними умовами їх відто-

ку. 

У дельті Дунаю такі площі займають територію від м. Ізмаїл до м. 

Вилкове на узбережжі Чорного моря (рис. 1) та представлені 

найбільш пониженими ділянками поверхні землі, з яких значну ча-

стину займають плавні, порослі очеретом та іншою болотяною рос-

линністю. 
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Останні події, що сьогодні відбуваються в Україні, максимально 

загострили всі проблеми суспільства, насамперед у сфері економіки. 

При цьому, на одному з перших місць знаходиться також про-

блема продовольчої безпеки країни, оскільки виробництво сільсько-

господарської продукції через анексію Криму, особливо на зрошува-

них землях, може істотно скоротитись.  

В умовах зміни клімату це питання набуває ще більшої гостроти. 

Вплив погодних умов на технологічні та еколого-економічні аспекти 

діяльності різних галузей суспільного виробництва, які безпосе-

редньо пов'язані з оточуючим природним середовищем, має включа-

ти розробку низки адаптивних заходів щодо мінімізації негативних 

наслідків від цього в аграрному секторі країни взагалі та в галузі 

гідромеліорацій зокрема. 

 

Рис. 1. Схема розміщення Придунайських рисових систем 

 

Україна належить до держав, де зрошувані землі відігравали і 

відіграють важливу роль у забезпеченні країни продовольством. Це 

зумовлено тим, що значна її територія знаходиться у зоні недостат-

нього та нестійкого зволоження (25,2 млн га), а отже, стале земле-

робство цих регіонів можливе лише за умов зрошування. У попередні 

десятиріччя в Україні виконано великий обсяг робіт з будівництва 

зрошувальних систем. Завдяки цьому площа зрошуваних земель на 

початок 90-х років минулого століття сягнула 2,6 млн га. 
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Сьогодні Україна має всі шанси стати одним із лідерів у поста-

чанні зерна на світові ринки. Саме тому Урядом країни визначено за-

вдання довести у найближчі роки виробництво зерна до 80 млн т у 

рік [3]. Звичайно, вирішення цього завдання без розвитку меліорацій 

земель в цілому, і зокрема зрошування, неможливе. За розрахунка-

ми фахівців Інституту водних проблем і меліорацій НААНУ [3] для до-

сягнення такого результату, крім заходів з підвищення ефективності 

використання наявного фонду (2,6 млн га), площа зрошуваних зе-

мель в Україні повинна бути збільшена до 3 млн га. В ситуації, що 

склалася, у найближчій перспективі мова не може йти про збіль-

шення частки зрошуваних земель. Можна констатувати лише значне 

зменшення зрошуваного клину на 400 тис. га, оскільки саме стільки 

зрошуваних земель знаходиться на території АР Крим. 

Наразі в умовах економічної скрути експорт традиційних для 

України зернових культур, таких як пшениця, ячмінь, кукурудза та ін. 

є поки єдиним джерелом поповнення золотовалютних резервів 

країни і його частка вже сьогодні складає біля 23 млн т з тенденцією 

до збільшення.  

Тому актуальним постає питання щодо виробництва інших 

сільськогосподарських культур, які за своїми харчовими якостями не 

поступались би традиційним. Такою культурою міг би стати рис, який 

за основними харчовими показниками не поступається пшениці, а за 

деякими навіть переважає її і є разом з пшеницею і кукурудзою од-

нією з провідних культур у світі. 

В Україні вирощування рису можливе на спеціально створених, 

досить складних у інженерному відношенні полях – рисових зрошу-

вальних системах, інтенсивне будівництво яких було розпочато ще у 

1964 р. На сьогоднішній день в Україні нараховується 60,7 тис. га ри-

сових систем. Традиційними виробниками рису в Україні були госпо-

дарства на півночі Криму (30,8 тис. га), півдні Херсонської області 

(16,3 тис. га), а також у дельті Дунаю, Одеській області (13,8 тис. га). 

В зоні дії Краснознам'янського та Північно-Кримського каналів 

рис вирощувався в Скадовському, Голопристанському і Каланчаць-

кому районах Херсонської області, Красноперекопському, Роздоль-

ненському, Джанкойському, Нижньогірському і Советському районах 

АР Крим, в Одеській області – Кілійському та Ізмаїльському районах. 

Створення галузі вітчизняного рисівництва у 60-х роках мину-

лого сторіччя практично вирішило проблему забезпечення населен-

ня України власною рисовою крупою, а також дало змогу освоїти і 
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ввести у сільськогосподарське виробництво малопродуктивні засо-

лені і заболочені землі у Причорномор’ї, Присивашші та в дельті Ду-

наю, одночасно створивши на їхній базі сприятливі соціально-

економічні умови для сталого розвитку цих регіонів. 

У перші роки з початку вирощування рису на інженерних рисо-

вих системах рисівництво було однією з найбільш високопродуктив-

них та ефективних галузей сільського господарства. З середини 70-х 

і на початку 80-х років минулого століття з 60,7 тис. га рисових си-

стем рис займав 60–65% площі, щорічно вироблялось 170…180 тис. т 

зерна, середня врожайність рису становила 50 ц/га. 

На жаль, ефективність вирощування культури рису в Україні з 

роками знижувалась. Посівні площі і валовий збір зерна щорічно 

скорочувались, суттєво знизився рівень врожайності. Наприклад, в 

АР Крим зниження виробництва рису склало 20…25%, а в Херсонсь-

кій і Одеській областях воно зменшилось у декілька разів. У 2009 

році у сільськогосподарському виробництві були задіяні лише 

24,7 тис. га рисових систем (41% від наявних), у тому числі в АР Крим 

– 15,7 тис. га (51%), в Херсонській області 7,9 тис. га (98%), в Одеській 

– 2,8 тис. га (20%), валове виробництво рису-сирцю зменшилось до 

80 тис. т, або у два рази. 

На думку більшості фахівців [4–8], головними причинами зни-

ження ефективності вітчизняного рисівництва в Україні стали: 

– незадовільний технічний стан рисових зрошувальних систем. 

За більш ніж 50-річний період експлуатації державна міжгоспо-

дарська меліоративна мережа відпрацювала амортизаційний термін 

і вимагає капіталовкладень на ремонт і реконструкцію. Кошти на 

капітальний ремонт меліоративної мережі протягом останніх років не 

виділялись; 

– значне погіршення еколого-меліоративного стану зрошува-

них земель, насамперед родючості ґрунтів через погіршення їх кис-

невого режиму, на значній території рисових зрошувальних систем 

склались незадовільні гідрогеолого-меліоративні умови – більше 

18 тис. га були підтоплені, мало місце вторинне засолення ґрунтів, 

стрімко прогресували процеси оглеєння ґрунтів, у них зменшився 

вміст гумусу; 

– надмірна хімізація посівів рису та великі об'єми скидів, що 

негативно вплинули на гідрологічний і екологічний режими морської 

акваторії Чорного та Азовського морів. Оскільки зона рисосіяння 

України розміщена на території значної кількості рекреаційних ре-
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сурсів, то це стало приводом для виникнення значних протиріч у 

південних районах щодо подальшого вирощування рису в цих 

регіонах; 

– розпаювання і приватизація земель, в результаті яких 

внутрішньогосподарська мережа рисових систем була передана в 

комунальну власність. На рисових зрошувальних системах утвори-

лись невеличкі за площею ділянки окремих власників. Порушилась 

цілісність функціонування меліоративних систем, оскільки орендарі 

не могли самостійно на невеликих площах забезпечити необхідну 

технологію вирощування рису. Виходячи із своїх можливостей, вони 

використовували ці землі на власний розсуд, без дотримання реко-

мендованих сівозмін і технологій вирощування сільськогосподарсь-

ких культур, підтримання необхідного водного та сольового режимів 

ґрунтів, що призвело до відновлення випітного водно-сольового ре-

жиму і повторного засолення земель, зниження врожайності як ос-

новної культури – рису, так і супутніх культур. 

Останніми роками спад виробництва рису вдалось призупинити, 

намітились деякі позитивні тенденції розвитку галузі в цілому. 

Міністерство аграрної політики України та Національна акаде-

мія аграрних наук України затвердили спільний наказ від 14 жовтня 

2010 року №647/139 «Про затвердження Галузевої комплексної про-

грами «Рис України 2010-2015 роки», яка є складовою частиною 

Державної цільової програми «Зерно України 2009-2015 роки», 

відповідно до якої планувалось збільшити валове виробництво рису 

до 180…200 тис. т на рік. Вирішення цього завдання могло б бути до-

сягнуто за рахунок використання рисових систем за призначенням 

та насичення їх основною культурою (рисом) у науково обґрунтова-

них межах, тобто посівні площі рису повинні займати 50…60% існую-

чих площ рисових систем. 

Уже в 2010 році площі затоплюваного рису збільшились 

порівняно з 2009 роком на 7% і склали 29,4 тис. га (48%), у тому числі 

в АР Крим – 18,3 тис. га (59%), Херсонській області – 7,9 тис. га (48%), 

Одеській – 3,2 тис. га (23%). Валовий збір рису-сирцю сягнув 148 тис. т, 

що у два рази перевищує валові збори у кризові роки. 

Відчутного удару галузь рисівництва в Україні зазнала після 

окупації Криму у 2014 році, де вирощування цієї культури повністю 

припинили. Посіви рису в Україні у 2014 році склали 10,3 тис. га, з 

них 6,9 тис. га у Херсонській і 3,4 тис. га у Одеській областях (рис. 2, 

3). Відповідно валовий збір рису-сирцю зменшився до 50,9 тис. тон. 
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Населення дефіциту рису не відчуло, тому що українські ринки за-

повнив імпортний рис, завезений з Пакистану, Китаю та Єгипту, який 

за ціною і смаковими якостями часто поступається вітчизняному. 

З огляду на проблему, що виникла, збільшити виробництво 

власного рису, на нашу думку, можливо за рахунок впровадження 

низки заходів, які умовно можна розділити на дві групи: 

1. Максимальне використання потенціалу існуючих рисових 

зрошувальних систем. 

2. Розширення посівних площ рису шляхом будівництва нових 

зрошувальних систем. 

 

Рис. 2. Схема розміщення рисових систем в Одеській області:  

1 – існуючі; 2 – намічені на перспективу 

 

Напрацювання фахівців Інституту рису, Інституту зрошуваного 

землеробства, Інституту водних проблем і меліорації НААН України, 

Херсонського державного аграрного університету та Національного 

університету водного господарства та природокористування [3; 4; 6; 

8] дають можливість стверджувати, що збільшити виробництво рису 

на існуючих системах можливо шляхом запровадження низки за-

ходів, а саме: 
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Рис. 3. Схема розміщення рисових систем у Херсонській області та Криму:  

1 – існуючі; 2 – намічені на перспективу 

 

– здійснити моніторинг систем з метою встановлення технічної, 

технологічної та екологічної їх спроможності, виявлення площ, які 

виведені із сільськогосподарського виробництва, але можуть бути 

задіяні під вирощування рису після усунення причин, що до цього 

призвели; 

– при необхідності, за рахунок коштів державного бюджету та 

сільгоспвиробників провести часткову реконструкцію рисових зро-

шувальних систем з метою удосконалення їх технічного стану, звер-

нувши особливу увагу на підвищення  дренованості рисових масивів 

без суттєвої  зміни конструкції та параметрів дренажу; 

– збільшення частки рису у сівозмінах, у деяких випадках 

з  переходом на монокультуру, з удосконаленням технології виро-

щування рису на засадах ресурсозбереження і з урахуванням су-

часних економічних та екологічних вимог. Це потребує оптимізації 

технології водорегулювання та природно- меліоративного режиму на 

рисових зрошувальних системах, нормування водокористування та 

енерговикористання на них. Але це не означає, що сьогодні можна 

відмовитись від введення сівозмін на рисових полях. Одним з показ-

ників високого рівня землеробства є, насамперед, правильна, науко-

во обґрунтована сівозміна, але в екстремальних умовах повинні бути 

враховані й інші можливості збільшення валових зборів рису; 
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– впровадження культури рису з періодичним зрошуванням. 

Цей спосіб характеризується тим, що рис вирощують при штучному 

зрошуванні шляхом періодичних поливів протягом вегетаційного 

періоду без створення шару води. Такий спосіб дає змогу вирощува-

ти рис на землях з традиційного системою зрошування, на різних 

ґрунтах, в будь-яких травопільних сівозмінах і зі значно меншими 

затратами води, тобто як звичайну зернову культуру. При цьому не 

вимагається будувати спеціальну зрошувальну систему з рядом 

гідротехнічних споруд, планування поверхні чеків, влаштування 

дренажно-скидної мережі і ін. Наразі, як показують досліди виро-

щування рису при періодичному зрошуванні, проведені у свій час в 

Україні та за її межами [4; 6; 9; 10], успішне застосування цього спо-

собу вимагає розробки відповідних технологій, зокрема режимів 

зрошування, систем захисту посівів від бур’янів тощо;    

– впровадження культури рису з пересадкою. Такий спосіб ви-

рощування рису може бути застосовано на невеликих площах у при-

ватних господарствах півдня України. Суть пересадки полягає у тому, 

що на спеціальних ділянках вирощують розсаду рису, яку потім вис-

аджують на підготовлене поле. Такий спосіб має відомі переваги [11], 

оскільки дає змогу краще використати вегетаційний період (насіння 

висівають у розсадник в більш ранні терміни), ефективно боротися з 

шкідниками і хворобами, створювати кращі умови для подальшого 

догляду за рисовим полем. Спосіб поширений в Іспанії, Португалії, 

Італії, країнах Південно-Східної Азії і Далекого Сходу і на фоні висо-

кого рівня агротехніки себе повністю виправдовує, але вимагає до-

сить великих затрат праці. Стосовно вирощування розсади рису, то в 

умовах приватних господарств її можна вирощувати і у теплицях із 

застосуванням різних способів зрошування, в тому числі і краплин-

ного. 

Щодо другої позиції, то в Україні сприятливі природно-

кліматичні регіони для розвитку рисосіяння – Причорномор’я та При-

сивашшя. Для будівництва нових рисових зрошувальних систем на 

півдні України придатні близько 1 млн га, тільки в Херсонській об-

ласті – 180 тис. га. Із 74,1 тис. га української частини дельти Дунаю 

під сільськогосподарські угіддя відведено 37,6 тис. га, тобто 50%, у 

тому числі під рисові сівозміни – 14 тис. га території, на якій перед-

бачалось розміщення нових рисових систем, освоєна тільки частина. 

Слід відзначити, що зміни кліматичних умов, які спостерігаються 

останніми роками, можуть значно розширити зони рисосіяння. Таким 
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чином, резерви розширення посівних площ рису достатні, але це да-

лека перспектива, тому що нове будівництво потребує багато часу і 

капітальних вкладень, на яке держава сьогодні немає коштів. Крім 

того, проведення земельної реформи, зокрема розпаювання земель 

сільськогосподарського призначення, значно ускладнило кон-

солідацію площ під рисові масиви навіть до мінімально придатного 

значення – 500 га.  

За існуючого рівня цін і величини затрат на виробництво, за 

даними Інституту рису НААНУ та нашими розрахунками, при вро-

жайності рису 55–65 ц/га дисконтований чистий дохід може скласти 

50–60 тис. грн/га в рік. Тому будь-які проєкти з відновлення, розвит-

ку або підвищення ефективності рисівництва в Україні є інвестиційно 

привабливими з точки зору їх загальнодержавної та комерційної 

ефективності.  

ВИСНОВКИ. В Україні нараховується 60,7 тис. га інженерних 

рисових зрошувальних систем, що дає можливість повністю забез-

печити потреби населення крупою вітчизняного виробництва. 

Збільшити виробництво власного рису можливо за рахунок 

впровадження заходів направлених як на максимальне використан-

ня потенціалу існуючих рисових зрошувальних систем, так і розши-

рення посівних площ рису шляхом будівництва нових зрошувальних 

систем. 

Комплекс заходів першої групи включає здійснення моніторин-

гу систем з метою встановлення технічної, технологічної та екологіч-

ної їх спроможності, проведення реконструкції рисових зрошуваль-

них систем з метою удосконалення їх технічного стану, збільшення 

частки рису у сівозмінах з удосконаленням технології вирощування 

рису на засадах ресурсозбереження і з урахуванням сучасних еко-

номічних та екологічних вимог, впровадження культури рису з 

періодичним зрошуванням, впровадження культури рису з пересад-

кою.  

Друга група заходів направлена на будівництво нових рисових 

систем на основі водо- та енергозбереження. Для цього придатні 

близько 1 млн га земель півдня України. 
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Stashuk V. А., Doctor of Engineering, Professor, Rokochуnskyi A. М., 
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Environmental Engineering, Rivne) 
  

WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF RICE 

IRRIGATION SYSTEMS OF SOUTHERN UKRAINE 

 

Purpose. Investigation and identification of the factors which 
caused the decline of rice production in Ukraine existing rice irrigation 
systems and development of recommendations for its renovation and 
efficiency. Methodology. The analysis of the rice industry state has 
been carried out and the main ways to increase the rice production are 
substantiated. Conclusion. The main reasons for the efficiency of do-
mestic rice production decline were unsatisfactory rice irrigation sys-
tems technical conditions, significant deterioration of irrigated lands 
ecological and reclamation state, excessive rice crops chemicalization 
and large amount of contaminated water discharges, disintegration 
and privatization of lands, non-compliance with recommended crop 
rotation and crop growing technologies, maintenance of the soils’ nec-
essary water and salt regimes. Ukraine has every opportunity to in-
crease the production of rice by maximizing the potential of existing 
rice irrigation systems and expanding the rice areas by the construc-
tion of new and reconstruction of rice systems withdrawn from agri-
cultural use. Practical value. The complex of measures which includes 
monitoring of systems for the purpose to establish their technical, 
technological and environmental capacity, the reconstruction of rice 
irrigation systems aiming to improve their technical condition, the rice 
share increase in crop rotation with the improvement of rice cultiva-
tion technology on the resource conservation bases considering mod-
ern economic and ecological requirements, the introduction of rice 
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culture with periodic irrigation, the introduction of rice culture with 
transplantation is proposed. In addition, Ukraine has available land 
resources to expand the rice systems areas by the construction of 
new water and energy saving ones.  

Keywords: rice cultivation; irrigation; efficiency; rice irrigation 
system; ecological and reclamation condition. 
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профессор, Турченюк В. А., д.т.н., профессор (Национальный  

университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно) 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСОВЫХ  
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЮГА УКРАИНЫ 

 

Приведен анализ состояния отрасли рисоводства в Украине и 
обоснованы основные пути увеличения производства риса. Глав-
ными причинами снижения эффективности отечественного рисо-
водства стали неудовлетворительное техническое состояние рисо-
вых оросительных систем, значительное ухудшение эколого-
мелиоративного состояния орошаемых земель, чрезмерная хими-
зация посевов риса и большие объемы сбросов загрязненных вод, 
приватизация земель, несоблюдение рекомендованных севообо-
ротов и технологий выращивания сельскохозяйственных культур, 
поддержание необходимого водного и солевого режимов почв и др. 
В Украине существуют все возможности для увеличения производ-
ства риса путем максимального использования потенциала суще-
ствующих рисовых оросительных систем и расширение посевных 
площадей риса путем строительства новых и реконструкции выве-
денных из сельскохозяйственного использования рисовых систем. 

Ключевые слова: рисоводство; орошение; эффективность; ри-
совая оросительная система; эколого-мелиоративное состояние. 
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