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НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ВОДООБІГУ НА РИСОВИХ  
СИСТЕМАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
 

Обґрунтовані та запропоновані конструкції водообігових систем, що 
забезпечують часткову або повну утилізацію дренажно-скидних 
вод на рисових системах.  
Ключові слова: рис, водообіг, рисова система, дренажно-скидні во-
ди. 
 

Рисівництвом в Україні почали займатися в 30-ті роки минулого 

століття, що було зумовлено потребою залучити в сільськогосподар-

ське виробництво малопродуктивні підтоплені, засолені та солонцю-

ваті землі Причорноморської низовини в Херсонській та Одеській об-

ластях, а також у Криму. Найбільш широкого розвитку рисосіяння 

набуло в 60-ті роки з впровадженням нових технологій вирощування 

рису та механізацією праці. За період із 1961 по 1980 роки було по-

будовано і введено в експлуатацію 62,2 тис. га рисових зрошуваль-

них систем (таблиця). Згідно рекомендованих рисових сівозмін, на-

сиченість посівами рису становила від 50 до 62%, щорічна посівна 

площа – 33…35 тис. га, зменшуючись в окремі роки до 21 тис. га. 

Таблиця 

Посівна площа рису в Україні 

Посівні площі за роками, тис. га 

Регіон 

Площа рисових 

зрошувальних 

систем, тис. га 
1990 2000 2005 2010 2013 2015 2016 

Одеська 

область 
13,0 6,1 3,9 2,5 3,1 3,6 4,2 3,1 

Херсонська 

область 
17,8 8,9 3,2 5,7 7,9 8,1 7,1 9,0 

АР Крим 31,4 18,2 15,1 12,9 18,3 18,0 – – 

Всього по 

Україні 
62,2 33,2 22,2 21,4 29,3 29,7 11,3 12,1 

Із 2014 року посівні площі під рис у Херсонській області значно 

скоротилися, а посівні площі в Криму залишилися без води. Ця ситу-
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ація пов’язана з перекриттям Північнокримського каналу. Після оку-

пації півострова воду з каналу для зрошення перестали подавати, і 

рисові масиви не використовуються за призначенням. 

В Україні рисосіяння є найбільш водозатратною галуззю сільсь-

когосподарського виробництва. При вирощуванні затоплюваного ри-

су зрошувальна норма в окремих регіонах становила 20…30 тис. м3/га. 

Наразі технологія вирощування затоплюваного рису передба-

чає відведення частини об’єму водоподачі за межі рисової системи. 

Дослідження окремих авторів [1-6] свідчать, що обсяг відведеної во-

ди досягає 30…70% об’єму водоподачі. При цьому відвідні води 

включають у себе поверхневі скиди та дренажні стоки з рисових по-

лів і називаються дренажно-скидними водами (ДСВ). ДСВ відводять-

ся назад у джерело зрошення (Придунайські РЗС) або акваторію Чо-

рного й Азовського морів (рисові системи Херсонської області та 

Криму). 

Оскільки ДСВ мають у більшості випадків незадовільну якість 

(висока мінералізація, вміст важких металів, залишки мінеральних 

добрив тощо), то скид значних об’ємів негативно впливає на гідроге-

ологічні та екологічні режими території і морської акваторії Чорного і 

Азовського морів. Відмічається втрата лікувальної властивості мор-

ської води, зменшення її мінералізації в прибережній зоні. На почат-

ку 90-х років ХХ століття значно зменшилася біологічна продуктив-

ність і потенціал самоочищення моря, що призвело до погіршення 

рекреаційних умов значної частини узбережжя Чорного і Азовського 

морів. 

Одним із шляхів вирішення цих проблем є скорочення об’ємів 

ДСВ і їхнє повторне використання для зрошування рису і супутніх 

культур. При цьому слід враховувати, що хімічний склад ДСВ форму-

ється за рахунок змішування зрошувальної води з ґрунтовою, що 

дренується колекторно-дренажною мережею. Залежно від перева-

жання тих чи інших вод може змінюватися характер засолення ДСВ, 

тому перед використанням цих вод необхідно дослідити їхній склад і 

його динаміку в часі. 

Критерії визначення придатності ДСВ для зрошення земель 

обумовлюються їхнім впливом на комплекс ґрунтів і, насамперед, на 

їхнє осолонцювання та засолення, погіршення структури, водно-

повітряного режиму та, як наслідок, пониження родючості ґрунтів і 

врожаїв сільськогосподарських культур. 

Придатність ДСВ для зрошування земель і  вплив на сольовий 

режим ґрунтів оцінюється як їхньою загальною мінералізацією, хімі-
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чним складом у цілому, так і концентрацією та співвідношенням 

окремих іонів. 

В основних районах рисосіяння на сьогодні накопичений знач-

ний досвід із ефективного використання ДСВ рисових систем [1-6]. 

На більшості рисових систем використання ДСВ для поливу в перші 

роки їхньої експлуатації недопустимо через значну мінералізацію 

ДСВ (3…5 г/л) і незадовільні іригаційні показники, оскільки на почат-

ку експлуатації систем процес розсолення ґрунтів проходить най-

більш інтенсивно. 

Після декількох років експлуатації з дотриманням технологіч-

них умов відбувається установлення балансу солей, що надходять у 

ґрунт і видаляються з ДСВ. У цей період експлуатації системи ДСВ 

можна використовувати для зрошування змішуючи з прісною водою 

в різних співвідношеннях та без розбавлення. 

На сьогодні в меліоративній практиці виділяють такі прийоми 

використання ДСВ рисових систем для зрошування: повторне вико-

ристання без розбавлення стоку; повторне використання з розбав-

ленням стоку зрошувальною водою; повторне використання води з 

подачею в зрошувальні канали; часткове використання води. 

Проте без впровадження водообігових систем досягнути раціо-

нального використання води та ліквідувати непродуктивні скиди на 

рисових масивах неможливо. Водообіг на рисових системах дозво-

лить підвищити коефіцієнт використання води, зменшити об’єм во-

довідведення, припинити забруднення водоприймачів, поновити їх-

ню рибопродуктивність та рекреаційні властивості. 

При проектуванні водообігових систем слід враховувати приро-

дні умови: рельєф місцевості, місцезнаходження масиву, геологічні і 

гідрогеологічні умови, якість ДСВ та можливість їхнього розбавлення 

і поліпшення. Особливо важливо обґрунтувати характер використан-

ня заакумульованого стоку в кожному конкретному випадку. 

За конструктивними елементами та їхнім поєднанням водо-

обігові системи можуть мати декілька типів: 

1. Самопливна водообігова система з подачею ДСВ на ділянки, 

що розташовані по рельєфу нижче відмітки води в акумулюючому 

басейні (рис. 1, а). При цьому можуть бути такі варіанти: 

− з безпосередньою подачею ДСВ при їхній допустимій ірига-

ційній якості; 
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а) самопливна водообігова система з безпосереднім використанням 

ДСВ та з їхнім розбавленням і подачею на нижчерозташовані землі 

 
б) водообігова система з механічним водопідйомом 

ДСВ та з їхнім розбавленням і подачею на нижчерозташовані землі 

 
в) водообігова система з механічною подачею ДСВ у  

голову рисового масиву 
 

Рис. 1. Блочні схеми можливих типів водообігових систем: 

1 – розподільчий зрошувальний канал; 2 – регулюючий басейн в голові си-

стеми; 3 – насосна станція підкачки; 4 – головний колектор;  

5 – акумулюючий басейн ДСВ; 6 – канал зрошувальної води для розбав-

лення ДСВ; 7 – насосна станція перекачки ДСВ;  

8 – напірний трубопровід для подачі ДСВ 
 

− з розбавленням ДСВ прісною водою до допустимої мінералі-

зації. 

2. Водообігова система з механічною подачею (рис. 1, б). При 

цьому можуть бути такі варіанти: 

− з безпосередньою подачею ДСВ при допустимій якості для 
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зрошення; 

− з подачею розбавлених ДСВ прісною водою до допустимої 

мінералізації. 

3. Водообігова система з механічною подачею ДСВ у голову ри-

сової системи. При цьому в голові системи повинен бути регулюючий 

басейн для накопичення, розбавлення і поліпшення якості ДСВ  

(рис. 1, в). 

Водообігові системи повинні бути оснащені засобами автомати-

зації водорегулювання, контролю і зв’язку, що дасть можливість 

управляти процесом та дозволить максимально ефективне викорис-

тання ДСВ рисових систем. 

Водообігові системи забезпечують затримання розчинних хімі-

чних речовин та повернення вимитих поживних елементів на поля 

при використанні ДСВ для зрошення, що сприятливо вплине на фор-

мування родючості ґрунту і підвищення продуктивності земель. По-

боювання відповідного негативного впливу зворотних елементів на 

якість врожаю сільськогосподарських культур не обґрунтовано. По-

перше, у порівнянні з нормами внесення мінеральних добрив ця кі-

лькість речовин досить незначна. По-друге, при використанні ДСВ на 

сільськогосподарські угіддя повертаються втрати вже внесеної роз-

рахункової на визначений врожай суми біогенних речовин. Крім то-

го, залишки повернутих на поля хімічних елементів можна врахову-

вати при коригуванні необхідної кількості добрив. 

При тривалому зрошуванні ДСВ можливі прояви вторинного за-

солення й осолонцювання ґрунтів, тому виникає необхідність пері-

одичного внесення у ґрунт хімічних меліорантів, що містять у собі ка-

льцій.  

Наявність басейна дає можливість покращувати іригаційні по-

казники ДСВ шляхом внесення гіпсу та інших меліорантів. Внесення 

гіпсу в мінералізовані води виключає осолонцювання ґрунтів, але 

впливає на зміну хімічного складу та збільшує загальну мінераліза-

цію ДСВ, що може зумовити засолення поливних земель. З метою 

запобігання засолення ґрунтів мінералізовані ДСВ слід розбавляти 

прісними поливними водами. 

Безумовно, при використанні ДСВ для зрошення необхідно зна-

ти кількість і якість залишкових форм пестицидів та важких металів, 

розробити технологію по їхньому вилученню. Слід вивчити питання 

біологічного та технологічного очищення ДСВ, можливість викорис-

тання мілких водойм-накопичувачів (до 2...2,5 м глибини), які част-

ково покриті заростями очерету. Такі водойми повинні значно під-



Серія «Технічні науки» 

Випуск 3(75) 2016 р. 

  

 58 

вищити якість дренажних вод, розширити область повторного вико-

ристання ДСВ для зрошення земель та рибного господарства. 

Дослідження УКРНДІЕП показали, що при витримуванні у бу-

ферних ємностях стоку з рисових систем упродовж місяця проходить 

деструкція більшості гербіцидів до токсикологічно-безпечних зна-

чень. 

Швидкість деструкції збільшується при впливі сонячної радіації 

і штучної аерації. Доочищення стоку здійснюється при взаємодії з 

водною рослинністю («біоплато» із очерету, рогози), що висаджуєть-

ся в ємностях-накопичувачах. Вищі водні рослини активно поглина-

ють пестициди і біогенні речовини. 

Запропоноване впровадження водообігових систем, що конс-

труктивно забезпечують змішування прісних вод і ДСВ, дозволять 

захисти акваторію морів від забруднення хімічними елементами, які 

виносяться зі сільськогосподарських угідь, поновить рекреаційні і 

рибогосподарські властивості заток моря, а також зекономити знач-

ний об’єм зрошувальної води за рахунок повторного використання 

ДСВ для поливу.  
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