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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 136 с., 23 рисунки, 24 таблиці 

 

РИСОВІ ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ, ДРЕНАЖНО-СКИДНІ ВОДИ, 

ПЕСТИЦИДИ, ВОДООХОРОННІ ЗАХОДИ 

 

Об’єктом досліджень є дренажно-скидні води рисових зрошувальних 

систем – точкові джерела забруднення Чорного та Азовського морів. 

Мета роботи – розроблення наукових рекомендацій щодо впровадження 

сучасних заходів захисту  Чорного та Азовського морів від забруднення 

дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем. 

Наведено аналітичний огляд щодо виявлення специфіки рисових 

зрошувальних систем як точкового джерела забруднення шельфу Чорного та 

Азовського морів. 

Детально проаналізовано складові технології вирощування рису, 

проведено оптимізацію водокористування та встановлені особливості  

нормування водовідведення дренажно-скидних вод рисових зрошувальних 

систем. 

Складено перелік та наданий детальний аналіз існуючих водоохоронних 

заходів щодо зниження та попередження надходження забруднюючих речовин 

з дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем до шельфу 

Чорного та Азовського морів. 
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ВСТУП 

 

Запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів  і  покращення 

їх екологічного стану є одним з основних  національних пріоритетів в області 

охорони навколишнього природного середовища і раціонального  

використання  природних ресурсів [1]. 

Розвиток матеріального виробництва в минулі роки був орієнтований на 

економічні критерії прогресу. Екологічні зміни і негативні наслідки цих змін 

не завжди враховувались в повному обсязі. Зараз, коли відчувається 

глобальний характер екологічної проблематики, соціальний прогрес не 

можливий без врахування екологічних обмежень. Екологічні проблеми 

сучасності стали першочерговими, обумовлюючи  направленість соціального 

прогресу. Водні ресурси мають превалююче значення в забезпеченні 

соціально-економічного прогресу, оскільки водна складова є невід’ємною 

частиною соціальної, економічної, екологічної сфер суспільства. 

В умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва охорона 

водних ресурсів стає невід’ємною складовою під час розробки і виконання 

системи ведення господарства. Виключити антропогенне навантаження на 

водні об’єкти стічними водами сільськогосподарського виробництва на даний 

час не можливо, як  і  на перспективу. 

 Під час скиду дренажних вод в водні об’єкти підвищується  

мінералізація, вода  забруднюється біогенними елементами і  пестицидами, які 

виносяться зі зрошуваних полів [2]. Названі домішки можуть викликати 

зниження рибопродуктивності, погіршення санітарних і інших показників 

якості води. Вірогідність  забруднення водних об’єктів  при відведенні 

дренажних вод пов’язана,  в першу чергу, з прийманням великих зосереджених 

об’ємів  зворотних вод, а також з  агротехнічними  особливостями 

вирощування сільськогосподарських культур. Особливо це актуально в зоні 

рисосіяння , яка розташована на півдні України [3].  

Актуальність роботи пов’язана з незадовільним екологічним станом 

шельфу Чорного та Азовського морів, що вимагає розробки заходів щодо 
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попередження та зменшення антропогенного навантаження на прибережну 

частину Чорного та Азовського морів, яка підтверджується:  

Наказом Мінприроди України від 15.10.2014 р. № 317 «Заходи 

передбачені Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейськими співтовариствами з атомної енергії і 

їхніми державами – членами, з іншої сторони, відповідальність за реалізацію 

яких покладена на Мінприроди» (ст. 409, 411–413 «Вжиття заходів, 

спрямованих на зниження рівня забруднення навколишнього природного 

середовища Азовського та Чорного морів, поліпшення їх екологічного 

стану»); 

Протоколом про захист морського середовища Чорного моря від 

забруднення з наземних джерел (ст. 1, ст. 2), про захист Чорного моря від 

21.04.1992 р. (Бухарест); 

Стратегічним планом дій для відновлення та захисту від 31 жовтня 1996 

р. (п. 32, п. 34). 

Підставою для виконання роботи є: 

Тематичний план прикладних наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок за бюджетною програмою КПКВК 2401040 

«Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері 

природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових 

кадрів» на 2019–2021 роки. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

від 25.06.91 №1264-XI. 

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року». 

Метою роботи є розроблення наукових рекомендацій щодо 

впровадження сучасних заходів захисту  Чорного та Азовського морів від 

забруднення дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем. 

Дана робота розрахована на 2 роки. В 2019 р. заплановано провести 

аналіз науково-технічної літератури, відомчої інформації та аналіз результатів 
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власних досліджень для виявлення специфіки рисових зрошувальних систем 

як точкового джерела забруднення шельфу Чорного та Азовського морів і 

вибрати оптимальні водоохоронні заходи щодо попередження та зменшення 

забруднення морських акваторій. В 2020 році за результатами визначених 

оптимальних умов скидання дренажних вод рисових зрошувальних систем 

будуть розроблені рекомендації щодо впровадження сучасних заходів захисту 

шельфу Чорного моря від забруднення дренажно-скидними водами рисових 

зрошувальних систем. 
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1 СПЕЦИФІКА РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЯК ТОЧКОВОГО 

ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ  

 

Одним з ключових показників у вирішенні проблеми забезпечення 

екологічної безпеки Чорного та Азовського морів є впровадження 

прогресивних, екологічно безпечних технологій в основних видах економічної 

діяльності в приморських регіонах, зокрема в зрошувальному землеробстві. 

 

 

1.1 Рисові зрошувальні системи – точкові джерела забруднення 

морського середовища на ділянках українського шельфу 

 

Екологічна безпека зрошувальних земель залежить від природних 

(клімат, рельєф, материнські породи, ґрунтові води…) та антропогенних 

(спосіб землекористування, сівозміни, агротехніка, поливні і зрошувальні 

норми, якість поливної води, тривалість зрошення, внесення мінеральних 

добрив та засобів захисту рослин, забруднення, ерозія, ущільнення…) 

факторів впливу. При недотриманні екологічних норм ведення зрошувального 

землеробства, відсутності управління екологічною безпекою на зрошувальних 

системах відбуваються значні зміни їх екологічного стану [4]. 

Особливо гостро проблема екологічної безпеки стоїть в районі рисових 

зрошувальних систем. Не зважаючи на відносно невелику площу рисосіяння у 

порівнянні з площею зрошувальних систем, рисові зрошувальні системи 

складають найвищу екологічну небезпеку. Вони характеризуються великими 

об’ємами водокористування. Зрошувальні норми сягають 30 тис. м3/га. За 

різними даними з рисових зрошувальних систем  скидається від 30 до 70% 

об’єму води, яка надходить на поля. До того ж, скид колекторно-дренажних 

вод відбувається безпосередньо до заток Чорного моря. Відведення зворотних 

вод з рисових зрошувальних систем відбувається на протязі всього 

вегетаційного сезону з кінця квітня до початку жовтня. Застосування на 
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рисових зрошувальних системах мінеральних добрив та пестицидів приводить 

до забруднення поверхневих та підземних вод [2, 3, 5, 6], порушуючи їх 

гідрохімічний  та гідробіологічний режим. При цьому особливу небезпеку для 

навколишнього середовища  становлять пестициди, якими обробляють більше 

90% посівів рису. 

Виходячи з цього, основним завданням даної науково-дослідної роботи 

було розробка рекомендацій щодо впровадження на рисових зрошувальних 

системах водоохоронних заходів по зменшенню та попередженню 

забруднення шельфу Чорного та Азовського морів дренажно-скидними 

водами. 

На першому етапі  виконання НДР стоїть завдання виявлення специфіки 

рисових зрошувальних систем як точкових джерел забруднення Чорного та 

Азовського морів. 

В 2017 та 2018 роках виконувалась НДР щодо розробки ранжованого 

переліку точкових джерел забруднення морських вод [7]. В межах цього 

дослідження показана роль рисових зрошувальних систем у забрудненні 

морських вод прибережної частини українського шельфу. Для прикладу 

наведемо дослідження по Херсонській області. 

В Херсонській області в результаті інвентаризації встановлено 17 

водокористувачів, які скидають зворотні води до заток Чорного моря (табл. 

1.1, рис. 1.1). Найбільший об’єм зворотних (стічних) вод відводиться МКП 

«ВУВКГ м. Херсон» (40%). 14% від загального об’єму скидних вод відводить 

до Чорного моря Скадовське управління водного господарства. А далі за 

об’ємом скидних вод ідуть господарства, які вирощують рис: ТОВ 

«Більшовик» (7%), ТОВ «Івашківський інкубатор» (6%), Дослідне 

господарство Інституту рису (4%) і т. д. 
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Таблиця 1.1 – Перелік основних підприємств Херсонської області, які 

скидають в поверхневі води зворотні (стічні) води 

№ з/п Код Назва підприємства 

Об’єм 

зворотних 

(стічних) 

вод, млн. 

м3  

1 650234 МКП "ВУВКГ М.ХЕРСОНА" 17,2 

2 651010 ХДЗ "ПАЛАДА", М.ХЕРСОН 0,013 

3 651315 КП "ОЧИСНI СПОРУДИ",М.СКАДОВСЬК 0,516 

4 650541 СТОВ "БIЛЬШОВИК", СКАДОВСЬКИЙ Р-Н 3,046 

5 650547 
ТОВ "ТАВРИДА-ПЛЮС", С.ГАВРИЛIВКА 

ДРУГА, КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н 
2,13 

6 651366 Ф/Г "АГРОСПЕКТР", КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н 0,655 

7 651490 ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО I-ТУ РИСУ 1,558 

8 651528 
ФГ "ПIВДЕННЕ", С.ОЛЕКСIЇВКА, 

КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н 
0,773 

9 651688 
ТОВ "УКРАЇНСЬКI РИСОВI СИСТЕМИ", 

КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н 
1,127 

10 651689 
Ф/Г "КОЛОСОК", КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н, 

С.ОЛЕКСАНДРIВКА 
0,308 

11 651793 ТОВ "РИС УКРАЇНИ", СКАДОВСЬКИЙ Р-Н 0,563 

12 651981 
ТОВ СП "БАСМАТI", ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ 

Р-Н 
0,642 

13 652053 
ТОВ "АГРОСТАНДАРТ КНК", 

КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н 
1,712 

14 652060 
ТОВ СТ " IВАШКIВСЬКИЙ IНКУБАТОР", 

СКАДОВСЬКИЙ Р-Н 
2,663 

15 652543 
ТОВ "СЛАВИЧ.А", ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ Р-

Н 
1,794 

16 650456 
КАЛАНЧАЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
5,843 

17 650455 
СКАДОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
2,018 

 



12 

 

Рисунок 1.1 – Об’єм зворотних (стічних) вод, які скидають підприємства 

Херсонської області, тис. м3 
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Рисунок 1.2 – Об’єм зворотних (стічних) вод, які скидають підприємства 

Херсонської області, % 

 

Якість скидних вод основних водокористувачів Херсонської області 

наведена в табл. 1.2 та рис. 1.2, 1.3, 1.4. 
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Таблиця 1.2 – Концентрації забруднюючих речовин (мг/дм3) у зворотних водах основних водокористувачів 

Херсонської області 

Код Назва 

А
зо

т 

ам
о
н

ій
н

и
й

 

Б
С

К
5
 

З
ав

и
сл

і 

р
еч

о
в
и

н
и

 

Н
іт

р
ат

и
 

Н
іт

р
и

ти
 

С
у
л
ь
ф

ат
и

 

Х
л
о
р
и

д
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Х
С

К
 

З
ал

із
о

 

М
ід

ь 

Н
аф

то
-

п
р
о
д

у
к
ти

 

О
л
о
в
о
 

С
П

А
Р

 

Ф
о
сф

ат
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

650234 
МКП "ВУВКГ 

М.ХЕРСОНА" 
1,52 11,92 10,93 18,20 1,45 267,03 293,02 65,70 0,15 0,00 0,00 0,00 0,13 1,76 

651010 
ХДЗ "ПАЛАДА", 

М.ХЕРСОН 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,92 76,92 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 

651315 
КП "ОЧИСНI СПОРУДИ", 

М.СКАДОВСЬК 
3,88 7,75 9,69 23,26 0,00 85,27 118,22 36,82 0,06 0,00 0,03 0,00 0,00 2,56 

650541 
СТОВ "БIЛЬШОВИК", 

СКАДОВСЬКИЙ Р-Н 
0,37 2,75 14,60 3,36 0,08 102,00 58,00        

650547 
ТОВ "ТАВРИДА-ПЛЮС", 

С.ГАВРИЛIВКА ДРУГА, 

КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н 
0,31 2,79 14,00 4,89 0,08 448,00 87,00        

651366 
Ф/Г "АГРОСПЕКТР", 

КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н 
0,33 2,99 14,50 3,59 0,08 336,00 69,00        

651490 
ДОСЛIДНЕ 

ГОСПОДАРСТВО I-ТУ 

РИСУ 
0,26 2,29 12,80 4,16 0,08 176,00 135,00        

651528 
ФГ "ПIВДЕННЕ", 

С.ОЛЕКСIЇВКА, 

КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н 
0,36 2,64 13,60 3,45 0,08 521,00 128,00        

651688 
ТОВ "УКРАЇНСЬКI 

РИСОВI СИСТЕМИ", 

КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н 
0,41 2,75 13,00 4,04 0,08 290,00 69,00        

651689 
Ф/Г "КОЛОСОК", 

КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н, 

С.ОЛЕКСАНДРIВКА 
0,36 2,66 13,00 4,68 0,08 690,00 685,00        

651793 
ТОВ "РИС УКРАЇНИ", 

СКАДОВСЬКИЙ Р-Н 
0,30 2,56 13,70 2,87 0,08 232,00 231,00        

651981 
ТОВ СП "БАСМАТI", 

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ Р-

Н 
0,31 2,90 14,00 2,40 0,08 319,00 705,00        

1
4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

652053 
ТОВ "АГРОСТАНДАРТ 

КНК", КАЛАНЧАЦЬКИЙ 

Р-Н 
0,42 2,59 13,00 4,41 0,08 426,00 99,00        

652060 
ТОВ СТ " IВАШКIВСЬКИЙ 

IНКУБАТОР", 

СКАДОВСЬКИЙ Р-Н 
0,36 2,60 13,60 3,33 0,08 108,00 57,00        

652543 
ТОВ "СЛАВИЧ.А", 

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ   

Р-Н 
0,25 2,73 13,40 1,40 0,08 1027,0 712,00        

650456 
КАЛАНЧАЦЬКЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
0,43 2,47 19,44 11,62 0,08 1677,0 4116,0        

650455 
СКАДОВСЬКЕ 

УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
0,31 2,37 20,75 31,89 0,08 577,00 1898,0        

 

Продовження табл. 1.2 

1
5
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Рисунок 1.3 – Концентрації забруднюючих речовин (мг/дм3) у 

зворотних водах основних водокористувачів Херсонської області 
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Рисунок 1.4 – Концентрації забруднюючих речовин (мг/дм3) у 

зворотних водах основних водокористувачів Херсонської області 
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Таблиця 1.3. – Характеристика точкових джерел забруднення 

прибережної смуги Херсонської  області  

Тип джерела Тип впливу  

Кількість 

точкових 

джерел 

Об’єм скидання 

зворотних 

(стічних) вод, 

млн. м3 

Зворотні води 

комунального 

господарства  

Зосереджений, 

концентрований 
2 17,716 

Зворотні води 

промисловості 

Зосереджений, 

концентрований 
1 0,013 

Зворотні води 

зрошувальних та 

дренажних 

систем 

Зосереджений, 

концентрований 
14 24,832 

Промислові стічні води скидає одне підприємство, об’єм яких 

складає всього 13 тис. м3. Основний об’єм зворотних вод (майже 25 млн. 

м3) відводиться 14-ма джерелами зрошувальних та дренажних систем. 

Таким чином, в Херсонській області основними джерелами забруднення 

заток Чорного моря є дренажні води дренажних систем Скадовського і 

Каланчацького управлінь водного господарства, які знімають 

підтоплення населених пунктів, а також рисові зрошувальні системи в 

Скадовському, Каланчацькому та Голопристанському районах (рис. 1.5–

1.7). 
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Рис. 1. 5 – Схема відведення дренажних вод рисових зрошувальних систем Голопристанського району до Чорного 

моря 

- місця відбору 
проб, 

- рисова сівозміна 
ДП «Південь» ТОВ СП 
«Українські рисові 
системи». 
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Рис. 1.6 – Схема відведення колекторно-дренажних вод рисових сівозмін ДП ДГІР НААНУ до заток Чорного моря 

               (    - місця відбору проб ) 

2
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Рис 1.7 – Схема розташування колекторів рисових сівозмін Каланчацького району  

               (    - місця відбору проб ) 2
1
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1.2 Ґрунтовий покрив зон рисосіяння 

 

Зона Степу України є основним регіоном з виробництва с.-г. 

продукції, що належить до найбільш освоєних ландшафтних територій 

держави. За кліматично-ґрунтовими умовами в степовій зоні виділяють 

дві підзони – Північного і Південного Степу. Підзона Південного Степу 

поділяється на дві самостійні – підзону Південного та підзону Сухого 

Степу. У регіон півдня України входить територія чотирьох областей 

(Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська) й Автономна 

республіка Крим [8, 9, 10]. 

Ґрунти степової зони України характерезуються неоднорідністю і 

змінюються від чорноземів звичайних на півночі до темно-каштанових і 

каштанових на півдні [11]. У цьому ж напрямку підвищується рівень і 

мінералізація ґрунтових вод, збільшується засоленість, солонцюватість і 

осолодіння ґрунтів. Крім зональних ґрунтів з чітко вираженими 

кордонами, існують також азональні, які зустрічаються в різних зонах. До 

них відносяться лугово-чорноземні, дернові піщані та слабкозакріплені 

піски. Ці ґрунти займають значні площі в заплавах рік і на річкових 

терасах. За своїми геоморфологічними та гідрогеологічними умовами, 

меліоративними характеристиками й агрономічними властивостями 

більшість ґрунтів зони Степу України придатні для зрошення. Проте 

кожний тип і вид ґрунту потребує своїх підходів, що враховують його 

фізико-хімічні властивості, родючість та ін. [12, 13, 14]. Найістотнішими 

з точки зору застосування зрошення є певні властивості ґрунтів степового 

регіону зони [15]. Переважаючі на зрошуваних землях чорноземи всіх 

підтипів і темно-каштанові ґрунти мають високу загальну пористість (в 

межах 50% від щільності складення ґрунту), що свідчить про високу 

волого- й повітряну ємність і ступінь проникності. Помітно нижча вона 

через особливості генезису тільки на дерново-підзолистих ґрунтах (38–

42%) і на солонцях (40–46%). Показники аерації високі – 33,1–43,3% на 

всіх ґрунтах, крім середньосолонцюватих і солонців, на яких вона 
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знижена (27,4–31,0%). Слід зауважити, що за А.М. Костяковим [16], 

нормальна аерація спостерігається у випадках, коли при зволоженні до 

найменшої вологоємності залишаються вільними 20–40% пір, але не 

менше 15–20%. 

Рисові системи Херсонської області були розташовані в південній 

частині Причорноморської низовини, на лівобережжі Дніпра в межах 

другої надзаплавної тераси, слабо ухиленої на південь, в бік Чорного 

моря. Поверхня ділянки рівнинна зі слаборозвиненим мікрорельєфом. У 

геологічній будові однолесової тераси беруть участь лесовидні суглинки, 

які з глибини 2,5 м підстеляються давньоалювіальними відкладеннями, 

нижче яких залягають понтичні вапняки. Ґрунтоутворюючою породою є 

лесовидні суглинки бурувато-палевого кольору, тонкопористі, ущільнені, 

насичені карбонатами кальцію, вміст яких складає 12,8–21,3%. 

Гранулометричний склад лесовидних суглинків піщано-

середньосуглинковий з переважанням фракцій мілкого та середнього 

піску (44,9%) та з вмістом мулу (26,5%). Під плямами солонців 

гранулометричний склад лесовидних суглинків переходить у важко-

суглинковий з вмістом часточок фізичної глини в кількості 45,7%. 

Профіль чітко диференційований за елювіально-ілювіальним типом. 

Характерною особливістю є відсутність карбонатного ілювію у вигляді 

білозірки, солі залягають у вигляді білих цяток, прожилок, а гіпс 

представлений стяжіннями у вигляді плям, ґрунтоутворювальна порода 

має чіткі ознаки оглеєння внаслідок близького залягання підґрунтових 

вод. Породи слабозасолені легкорозчинними солями з глибини 120 см, під 

плямами солонців відмічаються сольові горизонти на глибині 60-80 см. 

Тип засолення сульфатний. 

Ґрунтові води залягають на глибині 1,8–2,0 м, їх мінералізація 1,2–

1,5 г/дм3. Режим підґрунтових вод рисових систем відноситься до 

іригаційного типу, особливістю якого є майже змикання рівня ґрунтових 

вод з рівнем води в чеках у середині вегетаційного періоду, проте 

найбільшою мірою він залежить від культури, яка вирощується в 
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конкретному полі. Меліоративний стан земель незадовільний у зв’язку із 

вторинним осолонцюванням ґрунтів. 

Зрошення на рисових системах проводиться водами річки Дніпра з 

Краснознам’янського магістрального каналу. Мінералізація води 

коливається в межах 0,3–0,4 г/дм3, за іригаційною оцінкою відноситься до 

І класу. 

Територія рисових систем Скадовського району розташована в 

підзоні Південного Сухого Степу в межах Скадовського агроґрунтового 

підрайону. Ґрунтовий покрив представлений в основному темно-

каштановими, залишково-солонцюватими, середньосуглинковими 

ґрунтами в комплексі з солонцями, глибокими та середніми 

солончакуватими (до 10%). 

Характерною відмінністю цих ґрунтів є добре розвинений 

гумусовий профіль потужністю 60–70 см. Скипання від HCl відмічається 

з 70 см. Карбонати у вигляді білозірки виділяються на глибині 80–110 см. 

За механічним складом ґрунти відносяться до піщано-

середньосуглинкових з переважанням в орному шарі фракцій піску і 

значним відсотком крупного пилу та мулу. Текстурний перерозподіл 

профілю за морфологічними ознаками підтверджується даними 

гранулометричного складу. 

Гумусово-елювіальний горизонт збіднений мулистою фракцією на 

30-35%, фізичною глиною – на 15–20% щодо материнської породи, а в 

ілювіальному горизонті збільшено цих фракцій, відповідно, на 10–20 і 13–

18%, нагромадження їх відбулось і в перехідному горизонті на 3–5 і 7–

10%. Гранулометричний склад ґрунту в орному шарі легко- й 

середньосуглинковий, по профілю змінюється до важкосуглинкового, а у 

нижче розташованих шарах – середьосуглинкового, тобто є складним, що 

пояснюється проведенням капітального планування під час будівництва 

меліоративних систем. Наявність значної питомої ваги часток менше 0,1 

мм (50-60%) зумовлює водопроникність і фільтраційну спроможність 
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ґрунтів. Так, коефіцієнт фільтрації становить 2,4 см на добу, а на солонцях 

знижується до 4-7 мм. 

Вміст гумусу як у поверхневих шарах, так і в профілі, знаходиться 

на рівні фонових темно-каштанових ґрунтів, і коливається в межах 2,15–

2,38% залежно від гранулометричного складу. 

Вбирна здатність гумусового профілю ґрунту низька і складає 16,4–

20,3 мг-екв. ґрунту. У складі поглинених основ частка магнію складає 20–

40%, а натрію – 1,5-3,5%. Наявність значної кількості поглинених магнію 

та натрію зумовлює осолонцювання ґрунтів. Реакція середовища орного 

шару близька до нейтральної, вниз по профілю стає лужною. Гумусовий 

профіль ґрунтів незасолений легкорозчинними солями. 

Агрофізичні властивості метрового шару ґрунту характеризуються 

наступними показниками: щільність складення 1,43 г/см3, загальна 

шпаруватість – 45,0%, найменша вологоємність – 23,5% [17, 18, 19]. 

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлено темно-

каштановими, залишково-солонцюватими, середньосуглинковими 

ґрунтами в комплексі з солонцями, глибокими та середніми 

солончакуватими (до 10%). Глибина залягання ґрунтових вод становить 

2–3 м, а мінералізація 1–3 г/дм3. 

Таким чином, зона рисосіяння характеризується наявністю 

родючих ґрунтів, які мають високу активну вологоємність, що дозволяє 

широко впроваджувати різні способи штучного зволоження, в тому числі 

затоплення та дощування з високим рівнем ефективності. Слід зауважити, 

що навіть при високому рівні родючості ґрунтів півдня України для 

одержання високих і сталих врожаїв рису та інших культур рисових 

сівозмін треба використовувати балансові методи формування систем 

удобрення для подолання дефіциту вмісту поживних речовин і, в першу 

чергу, азоту. 
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1.3 Водний режим рисових зрошувальних систем 

Оптимальне зрошення рису стосовно його біологічних 

особливостей й з врахуванням кліматичних умов регіону є 

найголовнішим чинником, який сприяє отриманню високої 

продуктивності рослин (А.П. Джулай, 1968). 

Встановлено, що рослини рису містять в собі менше води ніж 

суходільні озимі та ярові злаки. Так, наприклад, у пшениці, ячмені і вівсі 

на одну одиницю сухої речовини припадає чотири – п’ять частин води, а 

у риса не більше трьох. Внаслідок цього клітини тканин рису не можуть 

витримати самого незначного збезвоження. Це пояснює необхідність 

безперервного забезпечування рослин рису водою (А.С. Кружилин, 

1953). 

В умовах півдня України сумарне водовикористання, в залежності 

від сорту та ґрунтово-кліматичних умов, складає 9–11 тис. м3/га. Середнє 

значення цього показника згідно нормативів, встановлених Херсонським 

облводгоспом для Краснознам'яньського зрошуваного масиву, становить 

9900 м3/га. 

Витрати води на зволоження ґрунту до повної вологоємкості 

залежать від властивостей ґрунту, його вологості на час початку поливу, 

глибини рівня підґрунтових вод. 

Фактичний обсяг фільтрації з рисового поля визначається 

дренованістю зрошуваної території. При рівні підґрунтових вод (<1,5 м) і 

високій дренованості територій фільтраційні витрати в значній мірі 

визначаються об’ємом дренажного стоку. Для Краснознам'янського 

зрошуваного масиву нормативний обсяг води на повне зволоження 

складає 1900 м3/га, а на фільтрацію – 2400 м3/га. 

При скороченому режимі зрошення рису, який, в основному, 

використовується в Південному регіоні України, мають місце технологічні 

скиди води . 

Водоспоживання, зрошувані норми та водовідведення в умовах рисових 

зрошувальних систем за даними Інституту рису УААН наведено в табл. 1.4. 



27 

 

Таблиця 1.4. – Водоспоживання, зрошувані норми та водовідведення в умовах рисових зрошувальних систем 

(Інститут рису УААН Садовського району Херсонської області). 

Роки 

дослідження 

Водоспоживання, 

тис.м3 
Площа 

сівби 

рису, га 

Зрошувальні норми, м3/га 

Водовідведення за 

межі рисових 

систем, тис.м3 

Водовідведення 

м3 з 1 га 

Нормативне 

водовідведення Посівна 

площа на 

відкритих 

РЗС 
Загалом 

на гос- во 

На 

культуру 

рис 

На 

відкритих 

рисових 

системах 

На 

модулі 

ЗЧЗС- 

М 

середня м3/1 га 
з усієї 

площі 

1999 21494 11323 800 15083 11350 14150 1249,8 2083 9517 5586,5 587 
2000 24410 14300 1000 14825 11540 14300 1553 1825 9775 7673,4 785 
2001 26401 16707 1180 14730 11360 14160 1660,8 1730 9870 9504,8 963 
2002 29298 19630 1300 15758 11480 15100 3033,8 2758 8842 9584,7 1084 
2003 33511 19696 1358 15102 11230 14504 2413,1 2102 9498 10837 1141 
2004 33264 22984 1417 16972 11900 16220 4794,2 3972 7628 9168,8 1202 
2005 35504 22031 1565 14500 11350 14077 2032,5 1500 9267 12511 1350 
2006 28209 19642,9 1305 15687 11740 15052 2942,3 2687 8913 9706,3 1089 
2007 28937 20193 1294,3 16316 11910 15601 3595,5 3316 8284 8965,8 1082,3 
2008 37844 25912 1663 16179 11450 15581 4619,1 3179 8421 12194 1448 

Середні 

значення 
29887,2 19241,9 1288,2 15515,2 11531,0 14874,5 2789,4 2515,2 9001,5 9573,2 1073,1 

2
7
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Рис.1.8 – Зрошувані норми рису на відкритих РЗМ та на ЗЧЗС-М в період 

1999-2008рр. 

 

Технологія водозберігаючого режиму зрошення рису 

Рисове поле затоплюється відразу після сівби рису. Розрив у часі між 

внесенням азотних добрив, сівбою та затопленням не повинен перевищувати 

2–3 доби. Кожен чек рисової карти повинен затоплюватися не довше ніж 20-

24 год., а карта в цілому – 2–3доби. Швидке затоплення попереджує 

підвищення рівня залягання мінералізованих, холодних підґрунтових вод в 

зону розвитку кореневої системи рису. Гідромодуль затоплення складає 30-

50л/с/га, що відповідає максимальній водоподачі (табл.1.5). 

Глибина початкового затоплення рисового чека повинна забезпечити 

замочування всієї поверхні чеків. На вирівняних чеках величина затоплення 

не повинна перевищувати 8–10 см. Контроль за глибиною шару води 

здійснюється по водомірних рейках. їх встановлюють на відстані близько 10м. 

від водовипускної споруди. Нуль рейки виставляють по поверхні шару води, 

коли затоплено 50% площі рисового чека. 

Температура води при першому затопленні, яке, в основному, 

починається в третій декаді квітня, повинна бути не менше 12–14°С. 
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Поступово шар води прогрівається, що створює умови для набухання насіння 

і початку росту, за 6–10 діб вода усотується і випаровується. Насіння 

накльовується, колеоптиль досягає розміру 6-8 мм. В цей час вільний доступ 

кисню до проростаю чого насіння підсилює темпи росту кореневої системи та 

колеоптилю. В цей період треба зосередити увагу на відведення води з 

понижень через водовідні борозни та спеціальні прокопи. При можливості 

використовується каскадність чеків. 

Чеки залишаються без води до появи сходів, рядки яких проглядаються 

до краю чека. При отриманні сходів ґрунт утримується в зволоженому стані, 

недопустима, пересушка і утворення корки, що призводить до зрідження 

сходів молодих рослин, непродуктивних витрат азоту. Часто одного поливу 

буває недостатньо для отримання сходів. В таких випадках проводять 

додатковий зволожувальний полив. 

Таблиця 1.5. – Режим зрошення сільськогосподарської культури рис 

Режим 

зрошення 

Строки 

проведення 
Основні агротехнічні вимоги 

1 2 3 

1. Первинне 

затоплення 

III декада 

квітня -1 

декада травня 

Розрив у часі між внесенням добрив, останнім 

обробітком ґрунту, сівбою та затопленням не 

повинен перевищувати 2-3 доби. Обов'язково 

встановлювати водомірні рейки 

2. Отримання 

сходів 

II - III декада 

травня 

Поступово вода випаровується та усотується в 

ґрунт, на момент формування паростку 

довжиною 6-8 мм шар води відсутній. 

Вологість ґрунту підтримується до отримання 

повних сходів рису. По вологому ґрунту або 

невеликому шару води посіви 

обприскують гербіцидами проти злакових та 

болотних бур'янів. Після цього утворюють 

шар води з умовою, щоб верхівки листків 

рису знаходилися над водою. При 

поверхневому способі сівби шар води 

підтримують до одержання першого 

справжнього листа рису. 
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1 2 3 

3. Кущіння 

рису 

II – III декада 

червня 

Глибина шару води 5–7 см. У разі 

необхідності проводять підживлення 

азотними добривами. 

4 Кінець 

кущіння 

початок 

воскової 

стиглості 

I декада липня 

– II декада 

серпня 

Шар води підтримується на рівні 10–12 см, що 

сприяє стійкості рослин до вилягання. 

Недопустимі перебої з подачею води та 

зниження глибини шару нижче оптимального 

рівня. 

5. Осушення 

чеків 

III декада 

серпня – І–ІІ 

декада 

вересня 

Подачу води в чеки припиняють через 20–25 

діб після викидання волоті (початок воскової 

стиглості зерна). Через 10–15 діб, на момент 

початку збирання врожаю, вологість ґрунту 

неповинна перевищувати 30%. 

 

 

Рис. 1.9 – Режим зрошення сільськогосподарської культури рису 

При застосування поверхневих способів сівби шар води, утворений при 

початковому затопленні, слід підтримувати довше, до утворення рослинами 

рису першого справжнього листа. Саме на цей момент планується звільнення 

чеків від води. Відсутність води в чеках для формування сходів при цьому 

способі сівби не неповинна перевищувати 1–2 доби (рис. 1.9). 

Після отримання сходів чеки поступово наповнюються водою з таким 

Продовження табл. 1.5 
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розрахунком, щоб 1/3 частина рослин рису була над поверхнею води. 

В фазу кущіння шар води необхідно утримувати в межах 5-7 см. 

Збільшення глибини затоплення в цю фазу пригнічує утворення бокових 

пагонів. В фазу повних сходів рису – застосовують хімічні засоби контролю 

розвитку шкідників та бур’янів згідно регламенту їх застосування. Після цього 

проводять підживлення посівів азотними добривами. 

Після закінчення кущіння глибину води в чеку поступово збільшують до 

10–12 см і утримують на цьому рівні до початку воскової стиглості. Перебої з 

подачею води в ці періоди вегетації призводять до зниження продуктивності 

посівів, зменшення глибини затоплення може cпровокувати сходи 

вологолюбних бур’янів. Підвищення глибини шару води до 20 см і вище 

призводить до витягування рослин та зменшення їх стійкості до вилягання, що 

негативно впливає на рівень та якість урожаю. 

Через 25–30 діб від початку викидання волотей подачу води в чеки 

припиняють з таким розрахунком, щоб на початок фази повної стиглості зерна 

вода зійшла і вологість ґрунту не перевищувала 60–70% НВ. В разі 

необхідності, в чеках з порушеною фільтраційною здатністю воду підводять 

через водовипускні споруди. Швидкість зниження глибини затоплення не 

повинно перевищувати 1 см/добу, щоб не спровокувати вилягання посівів рису 

[20]. 

Видалення води з чеків раніше вказаних строків призводить до 

погіршення умов наливу зерна, підвищення пустозерності, зменшення його 

маси 1000 зерен та недобору урожаю. Пізнє осушення чеків призводить до 

перестою зрілого урожаю та зростання його втрати [20]. 

Дотримання нормативів та регламентів щодо режиму зрошення 

забезпечує високу ефективність захисту посівів, збереження біологічного 

уражаю та відсутність негативного впливу пестицидів на навколишнє 

середовище та якість продукції. 
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1.4 Оптимізація водокористування при вирощуванні рису 

 

Актуальною проблемою вирощування рису на півдні України є те, що 

технологічний процес потребує значних обсягів зрошувальної води, в 

середньому на рисових зрошувальних системах (РЗС) України вони досягають 

25-30 тис. мЗ/га. Із значною водоподачею пов'язаний великий обсяг 

непродуктивних технологічних скидів, які на РЗС можуть перевищувати 50% 

водоподачі. Скиди у всіх регіонах рисосіяння України (Херсонська і Одеська 

області, Автономна Республіка Крим) здійснюються в акваторію Чорного і 

Азовського морів, що погіршує екологічну ситуацію. Тому сьогодні 

актуальним є питання нормування та оптимізації водоподачі і водовідведення 

на РЗС з метою раціонального використання зрошувальної води, мінімізації 

непродуктивних скидів, ресурсозбереження і охорони природи. 

Інститутом рису УААН, на основі узагальнення майже 40-річного 

досвіду рисосіяння в Україні, розроблена і впроваджена у виробництво 

комплексна «Технологія вирощування рису із врахуванням вимог охорони 

навколишнього середовища в господарствах України»[21]. 

Важливою задачею подальшого розвитку і підвищення ефективності 

комплексної технології вирощування рису є вдосконалення в ній системи 

раціонального водокористування, яка являє собою єдиний процес 

«водоподачі-водовідведення», враховує їх якісні та кількісні показники та 

базується на їх нормуванні. 

Рисова зрошувальна система – це комплекс гідротехнічних споруд що 

забезпечує подачу зрошувальної води на рисові поля, розподілення її в межах 

рисового поля згідно потреби і видалення дренажно-скидного стоку за її межі. 

До складу РЗС входять: зрошувальна та дренажно-скидна мережа з 

комплексом регулюючих ГТС, а також продуктивні посівні площі. 

Оптимальне зрошення рису відповідно до його біологічних 

особливостей й з урахуванням кліматичних умов регіону є найголовнішим 

чинником, який сприяє отриманню високої продуктивності рослин. 
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Культура рису на затопленому ґрунті пов'язана зі значними витратами 

поливної води. При цьому обсяг безпосереднього споживання її рисом складає 

відносно невелику частину. В загальній зрошувальній нормі значна частина 

води витрачається на випаровування, фільтрацію, технологічні скиди. Вода, 

витрачена на транспірацію та випаровування, називається сумарним 

водовикористанням. 

При вирощуванні рису по інтенсивній технології технологічні скиди 

здійснювалися при отриманні сходів, перед обробкою рослин пестицидами, 

кущінням та в кінці вегетаційного періоду. Крім цього, певний об'єм води 

витрачався на проточність. Загальний обсяг води, що видалявся за межі 

рисового поля, дорівнював 12000 мЗ/га, а нерідко досягав 15000 мЗ/га і більше.  

Це завдавало значного негативного впливу на навколишнє природне 

середовище, тому наприкінці 80-х років минулого століття застосування 

інтенсивної технології в рисосіючих господарствах було заборонено МОЗ та 

Мінприроди України. 

Розроблена в середині 90-х років минулого століття технологія 

вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища 

передбачає, при дотриманні певних технологічних вимог, зниження 

зрошувальної норми до 15–18 тис. м3/га, а технологічних скидів до 1-3 тис. 

м3/га. 

Значення структурних складових зрошувальної норми рису при вирощу-

ванні його за новою технологією у порівнянні з раніше застосованою наведена 

у таблиці 1.6. 
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Таблиця 1.6 – Структурні складові елементів зрошувальної норми рису 

в технологіях його вирощування 

Складові елементи 

зрошувальної норми, 

м3/га 

Технологія: 

Різниця, ± м3/га базова 

(інтенсивна) 
нова 

Транспірація 5000 5000 0 

Випаровування 4900 4900 0 

Фільтраційні витрати 2400 2400 0 

Насичення шару ґрунту 

водою 
1900 1900 0 

Поверхневий скид 10400 і більше 1800-3800 - 6600-8600 

Загалом 24600 і більше 15000-18000 - 6600-8600 

 

Нормування водокористування в умовах відкритих РЗС забезпечує 

оптимальні умови для вирощування рису. Це пов'язане із скороченням строків 

формування шару води в чеках після сівби, ліквідацією поверхневого скиду 

впродовж вегетаційного періоду у порівнянні з базовою технологією, що в 

свою чергу запобігає виносу поживних речовин за межі РЗС.  

В результаті аналізу результатів проведених досліджень доведено 

технологічну доцільність нормування зрошувальної води. За період з 2000 по 

2006 рік економія поливної води в середньому, дорівнювала близько 14 млн м3 

у порівнянні з показниками базової (інтенсивної) технології (рис. 1.10). 

Середньорічна зрошувальна норми при цьому знизилась з 24600 м3/га по 

нормативу для раніше застосовуваної технології до 15515 м3/га, що значно 

знизило обсяги непродуктивних скидів зрошувальної води за межі РЗС [22]. 
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Рис. 1.10 Динаміка нормативних і фактичних об'ємів поливної води в 

умовах відкритих РЗС IP УААН 

 

В умовах ринкових відносин у сільськогосподарському виробництві 

охорона водних ресурсів стає невід'ємною частиною при розробці і здійсненні 

системи господарювання. Виключити антропогенне навантаження на водні 

об’єкти дренажно-скидними водами сільськогосподарського виробництва в 

даний час не уявляється можливим, рівно як і на найближчу перспективу. 

В результаті відведення іригаційних стоків у водні об’єкти змінюється 

мінералізація води, відбувається забруднення її засобами хімізації, що вино-

сяться із зрошувальних полів [2]. Названі домішки можуть викликати 

зниження рибопродуктивності, погіршення санітарних та інших показників 

якості води. Вірогідність забруднення водних об'єктів при зрошенні пов'язана, 

в першу чергу з прийомом значних зосереджених об'ємів зворотних вод, а 

також з особливостями агротехніки вирощування сільськогосподарських 

культур. Особливо це актуально в зоні рисосіяння. 

В умовах застосування інтенсивної технології при вирощуванні рису 

впродовж 1970-1989 рр. мали місце значні технологічні скиди за меж РЗС, 

обсяги яких досягали 15 тис. м3/га і більше. Скиди призводили до виносу в 
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прибережну смугу значної кількості хімічних препаратів та їх сполук. Це 

здійснювало вкрай негативний вплив на екологічний стан прилеглої до РЗС 

території, що являє собою прибережну смугу Джарилгацької затоки Чорного 

моря. 

Зменшення обсягів дренажно-скидного стоку та поліпшення його якості 

здійснюється шляхом нормування кількісних і якісних показників стоку в 

новій природо- та ресурсозберігаючої технології вирощування рису [21]. 

Одним з основних шляхів зменшення негативного впливу дренажно- 

скидних вод на якість навколишнього середовища є: 

• розробка і впровадження у виробництво сільськогосподарським 

культур сучасних енеро- та ресурсозберігаючих технологій використання 

зрошу- вальних земель і поливної води; 

• удосконалення планування водокористування і водорозподілу, 

урахування реальної водопотреби у господарствах; 

• своєчасне очищення, ремонт зрошувальної мережі і гідроспоруд, 

підтримки їх у належному технічному стані; 

• посилення контролю за використанням зрошувальної води в 

господарствах (прийняття оперативних заходів до порушників 

водогосподарської дисципліни і матеріальне стимулювання робітників, які 

досягають високої ефективності використання зрошувальної води); 

•  повторне використання дренажно-скидної води (полив 

сільськогосподарських культур слабомінералізованою водою 

господарських каналів і скидною водою із зрошуваних полів шляхом 

устрою регулюючих ємностей; полив сільськогосподарських культур 

слабомінералізованою колекторно-дренажною водою, розведеною 

благоприємною зрошувальною водою; 

• застосування повторного і зворотнього водовикористання на 

рисових системах). 

Найбільшим резервом економії зрошувальної води та мінімізації 

дренажно- скидних вод є реконструкція й удосконалення технічного рівня 
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існуючих РЗС. До таких перспективних систем можна віднести закриту чекову 

зрошувальну систему з оборотним циклом водокористування (ЗЧЗС-М) В. Й. 

Маковського. 

За період досліджень (1999-2008 рр.) скид дренажно-скидних вод за 

межі рисових зрошувальних систем, при застосування ресурсозберігаючихих 

режимів зрошення складав 2657,0 тис. м3, при нормативному водовідведенні 

91167,8 тис. м3 (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 – Фактичний та нормативний об’єм дренажно-скидних вод 

з рисових зрошувальних систем 

Роки 

Об’єм дренажно-скидних вод 

з рисових зрошувальних 

систем, 

тис. м3 

Об'єм дренажно-скидних вод з 

1 га 
% 

еконо- 

мії 
Норма-

тивний 

Фактич-

ний 
Різниця 

Норма-

тивний 
Фактичний Різниця 

1999 5586,5 1249,8 4336,7 9517 2083 -7434 78,2 

2000 7673,4 1553,0 6120,4 9775 1825 7950 81,3 

2001 9504,8 1660,8 7844 9870 1730 8140 82,5 

2002 9584,7 3033,8 6550,9 8842 2758 6084 68,8 

2003 10837,2 2413,1 8424,1 9498 2102 7396 77,9 

2004 9168,8 4794,2 4374,6 7628 3872 3756 49,2 

2005 12510,5 2032,5 10478 9267 1500 7767 83,8 

2006 9706,3 2942,3 6764 8913 2687 6226 69,9 

2007 8965,8 3595,5 5370,3 8284 3316 4968 60,0 

2008 12193,6 4619,1 7574,5 8421 3179 5242 62,3 

Середні 

значення 
9117,8 2657,0 6460,8 8573,3 2395,9 6177,4 72,05 

 

Нормування кількісного вмісту хімічних інгредієнтів, що входять до 

складу дренажно-скидного стоку, виконується з метою максимального 

зниження антропогенного впливу на екологічний стан заток морів. 

Тому виникає необхідність щодо здійснення водоохоронних заходів. 

Одним і них є розробка нормативів ГДС нормованих інгредієнтів, що 

надходять з дренажно-скидним стоком з РЗС в затоки Чорного моря. 

Слід зазначити, що впродовж застосування нових технологій 

вирощування рису і нормованого водокористування жодного разу не було 
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зафіксовано перевищення нормативів ГДС і ГДК. Якість дренажно-скидного 

стоку відповідала вимогам нормативно-чистого, що відображено в державній 

звітності 2-ТП водгосп. 

Таким чином, результати комплексних багаторічних досліджень, 

проведених на РЗС Інституту рису УААН і в акваторії Чорного моря (1999-

2008 рр.), дозволяють зробити основний висновок про те, що нова технологія 

нормованого і водокористування при вирощуванні рису є ресурсо- і 

природозберігаючою. Ця технологія рекомендується для використання в 

рисосіючих господарствах України. 

При впровадженні у виробництво в рисових господарствах України 

розробленої нової технології нормованого водокористування при 

вирощуванні рису з врахуванням вимог ресурсо- та природозбереження 

економічний та екологічний ефект досягається за рахунок: 

• оптимізації режиму водокористування (встановлений новий 

норматив зрошувальної норми рису Мсер.
зр.=18000 м3/га, що у порівнянні з 

базовим 24600 м3/га дає економію поливної води 6600 м3/га). 

• підвищення продуктивності галузі рисівництва, загальний 

економічний ефект від впровадження нормування водокористування на 

РЗС в Інституті рису УААН складає 2107,71 грн/га; 

• суттєвого зменшення непродуктивних об’ємів поверхневого стоку 

з РЗС: з 10-11 до 2–3 тис. м3 з 1 га, при цьому поліпшується екологічний 

стан навколишнього природного середовища. 

 

 



39 

 

1.5 Особливості нормування водовідведення з рисових зрошувальних 

систем 

 

Вирощування рису потребує значних витрат зрошувальної води, що 

призводить до великих об’ємів водовідведення [23]. 

Виробники рису згідно вимог Водного Кодексу України оформлюють 

дозвіл на спецводокористування, в складі якого затверджуються гранично-

допустимі скиди (ГДС) забруднюючих речовин до заток Чорного моря [24]. 

Розрахунки ГДС виконують за Інструкцією про порядок розробки та 

затвердження гранично-допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із 

зворотними водами [25]. Розробка, обґрунтування та встановлення ГДС 

речовин включає такі етапи: 

– підготовка вихідних даних для розрахунку ГДС; 

– правове та методичне обґрунтування схеми і моделі розрахунку ГДС 

речовин; 

– визначення розрахункових умов та розробка проекту (розрахунок) 

ГДС речовин; 

– визначення величин ГДС, оцінка водоохоронної ефективності 

досягнення ГДС речовин; 

– розробка пропозицій до плану заходів щодо досягнення ГДС речовин 

і плану заходів; 

– узгодження і затвердження документів. 

Зважаючи на специфіку рисових зрошувальних систем слід враховувати 

ці особливості при оформленні ГДС для дренажних вод, які відводяться по 

скидних каналах до заток Чорного моря. Особливо важливо враховувати 

специфіку функціонування рисових систем. По-перше, рисові зрошувальні 

системи працюють протягом вегетаційного сезону вирощування рису, а не 

цілий рік. Цю особливість необхідно враховувати при підготовці вихідних 

даних щодо витрат дренажних вод, що розглядається при розробці ГДС 

речовин. По-друге, дренажно-скидні води на рисових зрошувальних системах 
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формуються за рахунок надходження у скидну мережу поверхневого стоку 

(скиди з чеків), фільтрації ґрунтових та дренажних вод [23]. В умовах півдня 

України під рис освоєні гігроморфні ґрунти, заболочені і часто засолені. 

Ґрунтовий покрив рисових сівозмін складений темно-каштановими та 

каштановими солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями [26]. Тому, 

чітко працююча дренажно-скидна сітка за своїм призначенням в першу чергу 

покращує заболочені та засолені ґрунти в процесі експлуатації  рисової 

зрошувальної системи, сприяє капітальній меліорації територій, які 

освоюються, кинутих з причини неможливості вирощування будь-яких інших 

культур [27, 28]. Природно, що розсолення ґрунтів відбувається за рахунок 

вимивання солей в горизонти, що знаходяться нижче, а також дифузії їх в 

поверхневі зрошувальні води, які надходять до ґрунтових вод за рахунок 

фільтрації з каналів безпосередньо з рисового поля. Між ґрунтовими та 

поверхневими водами на рисовому масиві встановлюється тісний зв'язок. 

Ґрунтові води в прибережній зоні залягають на глибині 1,5 м від поверхні, їх 

мінералізація складає від 3 до 13 г/м3 [26]. Існує природний зв'язок ґрунтових 

вод з поверхневими водами заток Чорного моря. В цьому ланцюжку одним із 

кілець є дренажно-скидні води, які відсікають верхівку ґрунтових вод і 

відводять до затоки. В процесі вирощування рису відбувається промивка 

ґрунтів, підвищується мінералізація дренажно-скидних вод. Через деякий час 

встановлюється рівновага і дренажно-скидні води мають більш–менш 

стабільну мінералізацію. В зв’язку з цим, до п. 1.8 «Інструкції…» щодо 

розрахунку фактичної концентрації слід відноситись творчо. Згідно п.1.8 [25] 

«фактична концентрація речовин (середній показник) – величина, що 

приймається для оцінки складу зворотних вод і обчислюється як 

середньоарифметичне значення даних ряду спостережень за попередні 12 

місяців за виключенням найменшого та найбільшого значень». Для рисової 

системи не завжди можна використати такий підхід. Коли тільки вводять в 

сівозміну нові площі, то слід проводити дослідженні дренажно-скидних вод 

більше одного вегетаційного сезону. Наші багаторічні дослідження 
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показують, що для об’єктної оцінки якості дренажно-скидних вод, слід брати 

дані моніторингу за минулі 5 років. 

Перші розрахунки величин ГДС речовин з дренажно-скидними водами 

рисових зрошувальних систем проводив УКРНДІЕП. Паралельно проводився 

моніторинг якості дренажно-скидних вод, утворений банк даних якості 

дренажних вод по всіх скидних каналах. Після послаблення дозвільного 

законодавства, ГДС речовин з дренажно-скидними водами до заток Чорного 

моря, почали вести розрахунок фізичні особи, фірми. В результаті отримуємо 

формальні норми ГДС речовин, які не відображають об’єктивну картину. 

Базова технологія вирощування рису передбачала значні зрошувальні норми, 

створення шару води на чеках 20–25 см і проточність. В зв’язку з цим 

мінералізація та концентрація головних іонів в дренажних водах були менші, 

а ніж тепер. З переходом на нову технологію [29] вирощування рису 

оптимальний шар води на рисовому чеці встановлюється 10–12 см. При цьому 

майже виключаються поверхневі скиди води, головний стік йде за рахунок 

фільтрації води через товщу ґрунту і надходить до дренажного каналу. Це 

призводить до підвищення концентрації головних іонів та мінералізації 

дренажних вод. 

Наочним прикладом є табл. 18, де наведені порівняльні дані якості 

дренажно-скидних вод для двох водокористувачів Голопристанського району 

Херсонської області з встановленням ГДС за обмеженими даними фактичних 

вимірювань. 
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Таблиця 1.8 – Порівняльна характеристика якості дренажних вод 

(фактичні дані, червень 2016 р.) з затвердженими допустимими 

концентраціями інгредієнтів в складі ГДС. 

Показник 

складу 

зворотних вод 

Колектор 

СК-1 СК-2 С-7 

концентрація інгредієнтів, мг/дм3 

СГДС Сфакт СГДС Сфакт СГДС Сфакт 

Завислі 

речовини 
15,00 12,00 15,00 14,60 15,00 15,00 

Сульфати 285,00 1764,00 285,00 289,00 193,00 323,00 

Хлориди 181,00 504,00 181,00 921,00 356,00 878,00 

Мінералізація 1202,00 3864,00 1202,00 2259,00 1128,00 2361,00 

Азот амонійний 0,43 0,27 0,43 0,23 0,39 <0,20 

Нітрити 0,008 0,08 0,008 0,08 0,08 0,08 

Нітрати 3,81 1,12 3,81 1,65 3,15 1,18 

Фосфати 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30 0,145 

 

Крім того, не завжди витримується умова щодо використання ряду 

спостережень якості дренажно-скидних вод хоча б за попередній вегетаційний 

період. Комерційна основа розрахунку ГДС призводить до того, що норми 

ГДС встановлюються за результатами одного аналізу (табл. 1.9). Тож, не 

дивно, що перші ж контрольні аналізи будуть перевищувати встановлені 

норми.  

Таблиця 1.9 – Фактична (Сфакт) та затверджена концентрація (мг/дм3) 

речовин (СГДС) у складі затверджених в 2016 р. ГДС для скидних каналів (СКР-

5, ОС-2, ОС-11, ОС-12) одного з водокористувачів 

Показник 

складу 

зворотних 

вод 

СКР-5 ОС-2 ОС-11 ОС-12 

Сфакт  СГДС Сфакт  СГДС Сфакт  СГДС Сфакт  СГДС 

Завислі 

речовини 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Сульфати 880,00 880,00 1027,00 1027,00 944,00 944,00 655,00 655,00 

Хлориди 51,00 51,00 92,00 92,00 50,00 50,00 42,00 42,00 

Мінералізація 233,00 233,00 249,00 249,00 221,00 221,00 113,00 113,00 

Азот 

амонійний 
0,39 0,39 0,42 0,42 0,40 0,40 0,39 0,39 

Нітрити 0,08 0,08 0,107 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Нітрати 16,60 16,60 6,85 6,85 12,80 12,80 7,11 7,11 

Фосфати 0,17 0,17 0,20 0,20 0,17 0,17 0,17 0,17 
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Більше того, комерційних підхід при встановленні норм ГДС речовин 

призводить до того, що для одного скидного каналу дренажних вод 

розробниками в різний час для різних водокористувачів встановлюються різні 

норми ГДС речовин (табл. 1.10) 

Таблиця 1.10 – Затверджені допустимі концентрації в складі ГДС для 

різних каналів надані різними розробниками (2016 р.) 

Показник 

складу 

зворотних 

вод 

СКР-51* ОС-11 ОС-12 

І2* ІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ ІV 

Завислі 

речовини 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Сульфати 267,00 233,00 342,00 221,00 129,00 287,00 113,00 136,00 105,00 

Хлориди 112,00 51,00 137,00 50,00 50,00 91,00 42,00 52,00 37,41 

Мінералізація 1090,00 880,00 1202,00 944,00 944,00 1032,00 655,00 741,00 699,00 

Азот 

амонійний 
0,50 0,39 0,50 0,40 0,39 0,50 0,39 0,39 0,43 

Нітрити 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Нітрати 10,20 16,60 7,28 12,80 12,80 7,63 7,11 7,11 5,11 

Фосфати 0,41 0,17 0,42 0,17 0,17 0,41 0,17 0,17 0,28 

Примітка: 1* – дренажно-скидні канали, 2* – розробники ГДС (І –УКРНДІЕП, II–IV 

– ФОП та фірми). 

 

При цьому слід зазначити, що виділити якість дренажно-скидних вод 

окремого користувача в загальному скидному каналі фізично неможливо. 

Адже площі рисових систем знаходяться обабіч каналу і дренують всі 

одночасно. Тому контроль якості дренажно-скидних вод визначається в гирлі 

каналу. Логічним висновком з наведених результатів є той факт, що для різних 

водокористувачів, які скидають воду в один канал, має бути один розробник 

ГДС речовин. 

Багаторічні дослідження вчених гідротехніків та практиків, які 

працюють на рисових системах, свідчать про те, що витрати зворотних вод, які 

розглядаються при розробці ГДС речовин, повинні розраховуватись за 

балансовим методом [30, 31].  

Згідно [30, 31] для розрахунку об’єму дренажних вод, які надходять до 

скидних каналів і колекторів, слід використати рівняння водного балансу: 

                  М = Е + Т +Wн + Wф + Еhb + Wсб + Wт.п. , 

де: М – зрошувальна норма нетто за підсумками поточного року, м3/га 
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       Е – об’єм води, який випаровується, м3/га; 

       Т – транспірація рослинами рису, м3/га; 

       Wн – об’єм  води, який йде на насичення ґрунту, м3/га; 

       Wф – об’єм  води, який йде на фільтрацію ґрунтом, м3/га; 

       Еhb – об’єм  води, необхідний для створення шару затоплення, м3/га; 

       Wсб – об’єм скидних вод, м3/га. 

       Wт.п. – технічні втрати води, м3/га. 

Тоді об’єм  поверхневого скиду  визначається наступним чином: 

     ∑  Wсб.. = Wсб..+ Wт.п. = М – (Е + Т + Wн + Wф + Еhb) 

Складові рівняння водного балансу для умов рисової зрошувальної 

системи відповідно складатимуть [30–33]: 

    Е = 4900 м3/га;             Т = 5000 м3/га;                  Wн = 1900 м3/га, 

    Wф = 2400 м3/га;           h1 = 15 см, h2 = 20cм;            Еhb = 3500м3/га 

Об’єм поверхневого скиду зі всієї посівної площі складатиме: 

                                      W = (Wсб. + Wт.п.) х S , 

де: S – посівна площа рису, га. 

Питомий об’єм скидних вод складатиме: 

Wуд.=М – (4900 + 5000 + 1900 + 2400 + 3500) = М-17700 (м3/га)             

Використовуючи дані щодо максимальної площі посівів рису  та 

питомого об’єму  скидних вод, можемо розрахувати затверджені витрати. При 

цьому приймаємо зрошувальну норму  М = 24600 м3/га [31]. 

Згідно пункту 3.2.2 [25] «перелік речовин… має включати всі специфічні 

речовини, що характерні для складу даних зворотних вод». При нормуванні 

якості дренажних вод рисових зрошувальних систем до списку забруднюючих 

речовин слід обов’язково включати хімічні засоби захисту рослин, які 

планується використовувати на конкретній сівозміні виходячи з переліку 

дозволених пестицидів до застосування [34, 35]. 

Що стосується основного списку нормованих речовин від 13.12.2017 р. 

№ 1091 [36], то на нашу думку нормування нафтопродуктів у складі 

дренажних вод рисових систем є недоцільним. Нафтопродукти не є 
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специфічним інгредієнтом, який характеризує дренажну систему. Крім того, 

експериментальні дослідження свідчать про їх відсутність в обстежених 

дренажних водах рисових систем. 

Таким чином, виходячи з об’єктивних обставин, які склалися на рисових 

системах, та враховуючи існуючу практику встановлення ГДС речовин, 

вважаємо, що до нової інструкції про розробку та затвердження ГДС речовин 

слід внести деякі уточнення. 

– Розрахунок ГДС для дренажних вод рисових систем мають виконувати 

державні організації, які мають відповідних фахівців, матеріально-технічну 

базу, прикладну комп’ютерну програму з розробки ГДС, аналітичну 

лабораторію акредитовану на право виконання аналізів показників складу 

зворотних вод. 

– Режим скиду зворотних вод приймається відповідно до режиму 

функціонування рисових зрошувальних систем (не цілий рік, а вегетаційний 

сезон). 

– При розрахунку ГДС дренажних вод різних водокористувачів, які 

скидають зворотні води рисових систем до одного дренажного каналу, має 

бути один розробник ГДС речовин. 

– При підготовці вихідних даних щодо якості дренажних вод, як 

фактичних концентрацій, так і затверджених, використовуються значення 

даних ряду спостережень не менше як за 3 попередні вегетаційні сезони. 

– Розрахунок об’єму скидів дренажних вод до скидних каналів 

проводиться за балансовим методом. 

– До списку забруднюючих речовин дренажних вод рисових 

зрошувальних систем обов’язково включаються дозволені до застосування 

хімічні засоби захисту рослини, які застосовуються або будуть 

застосовуватись на конкретній сівозміні. 

– Зі списку нормованих речовин Постанови КМУ пропонуємо 

виключити показник «нафтопродукти» як не характерний для даної категорії 

зворотних вод. 
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2 СПЕЦИФІКА ЗАХИСТУ ПОСІВІВ РИСУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ГОСПОДАРСЬКІ І АГРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 

 

Розроблена і рекомендована виробництву екологічно безпечна 

інтегрована система захисту, в якій рекомендовано: сівозміни з насиченням 

рису до 50%, двома полями люцерни, агромеліоративним полем із сидератом, 

раціональним режимом зрошення, використанням стійких сортів та 

обов’язковим протруєнням насіння захисно-стимулюючими композиціями, 

моніторинг фітосанітарного стану агроценозів рису, своєчасне застосування 

пестицидів з чергуванням препаратів у часі і просторі. 

Інтегрований підхід до регулювання чисельності шкідливих організмів 

виник в середині минулого ХХ століття як альтернатива широкому і 

небезпечному для довкілля застосуванню персистентних пестицидів у 

рослинництві. 

В країнах, де інтенсивно застосовували пестициди, усвідомили, що 

такий підхід не вирішує тривалого збереження врожаю та призводить до 

виникнення резистентності у шкідливих організмів, вимагає ще більшої 

інтенсивності обробок. З набуттям резистентності виникають спалахи 

масового розмноження фітофагів, епіфітотії розвитку хвороб та небувале 

засмічення бур’янами [37–51]. 

Зональні інтегровані системи регулювання шкідливих організмів 

ґрунтуються на фітосанітарному прогнозі, економічних порогах шкідливості, 

дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологіях. В 

них передбачено широке використання стійких сортів, агротехнічних 

прийомів, спрямованих на обмеження розмноження шкідливих організмів, 

визначення екологічної безпеки та економічної доцільності застосування 

біологічних та хімічних засобів. Такий підхід до захисту рослин в рисових 

агроекосистемах наближає його до екологічно стабільного регулювання 

популяцій шкідливих організмів усіма можливими методами. 
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2.1 Організаційно-господарські та агротехнічні прийоми 

Ефективність інтегрованої системи захисту рису залежить від чітко 

спланованих технологічних операцій, спрямованих на забезпечення 

максимальної продуктивності рослин та їх захисту від комплексів шкідливих 

організмів. Особлива увага має бути приділена якості насіння та сорту, його 

потенційній продуктивності, рівню стійкості проти основних збудників 

хвороб, шкідників та конкурентностпроможності до злакових бур’янів, 

чутливості до пестицидів. Вагому роль відіграє обґрунтування чергування 

культур у рисовій сівозміні, що сприяє збагаченню комплексів корисних видів. 

Особливо визначного значення в рисових агроекосистемах набуває люцерна, 

де в період вегетації є найбільше різноманіття ентомофауни, а також 

агромеліоративне поле із сидеральною культурою, що в сукупності збагачує 

не тільки ентомокомплекс корисних видів, а й активізує фунгістазис і 

покращує фітосанітарію рисових полів. Це зменшує потребу в застосуванні 

пестицидів.  

Після збирання врожаю необхідно проаналізувати усі технологічні 

прийоми та з’ясувати причини недобору урожаю з метою їх усунення в 

наступному році.  

На підставі обстежень фітосанітарного стану усіх полів рисової системи 

необхідно спланувати ефективні системи захисту рослин рису від шкідливих 

організмів. Замовити ефективні препарати з урахуванням антирезистентних 

схем їх застосування, можливого прояву фітотоксичності. Провести ремонт 

техніки для виконання необхідних операцій. Скласти календарний план 

проведення основних операцій із догляду за посівами та захисту рослин. За 

режимом «укороченого затоплення» та заробкою насіння на глибину 1–2 см 

чи «постійного затоплення» з поверхневим розсіванням насіння.  

Агротехнічні та меліоративні прийоми. Спрямовані на забезпечення 

максимальної продуктивності культур та відіграють важливу роль в 

регулюванні чисельності, пригніченні розвитку бур’янів, шкідників та 

збудників хвороб.  
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Найбільш важливі агротехнічні заходи:  

– сівозміни з багаторічними травами; агромеліоративним полем та 

насиченням рисом 50%;  

– провокаційні поливи в паровому полі після збирання парозаймаючих 

культур;  

– виконання меліоративних заходів, спрямованих на оперативне 

управління режимом зрошення (вирівнювання поверхні чеків до відміток ±5 

см, облаштування відсічного дренажу до глибини 50 см, нарізання тимчасових 

водовідвідних канавок) для скидання води з чеків після сівби рису; ремонт 

гідроспоруд, валиків, кутів чеків, очищення та ремонт водопостачальної і 

дренажної систем;  

– спалювання рослинних та пожнивних решток в чеках та елементах 

рисової зрошувальної системи після збирання урожаю чи перед сівбою рису;  

– збалансована за елементами живлення система удобрення 

N180P90K60+30;  

– зяблевий обробіток ґрунту відвальними знаряддями залежно від типу 

забур’янення на глибину 20–25 см.  

– використання високоякісного насіння сортів, стійких проти 

пірикуляріозу: Преміум, Дебют, Серпневий, Престиж, Онтаріо [52–54];  

– вичісування кореневищ та бульб болотних бур’янів важкими боронами 

чи культиваторами;  

– здійснювати передпосівний обробіток ґрунту культиваторами або 

дисковими боронами за 2–3 дні до висівання насіння рису та затоплення чеків 

(табл. 2.1.)  
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Таблиця 2.1 – Система агротехнічних прийомів 

Строк проведення, захід Проти яких організмів спрямовано 

Квітень. Вичісування кореневищ та 

бульб важкими боронами. 

Переорювання зябу плугами з 

відвалами  

Очищення поверхневого прошарку 

ґрунту від багаторічних бур’янів  

Передпосівний період.  

Вирівнювання поверхні чеків з 

відхиленням до +/- 5 см  

Забезпечення дружних сходів, 

зменшення шкідливості фітофагів. 

Правильне регулювання 

зрошувального шару води призупиняє 

розвиток шкідників  

Сівба рису в оптимальні строки відразу 

після передпосівної підготовки ґрунту. 

Насінням стійких проти хвороб і 

шкідників сортів.  

Укорочений період затоплення  

Проти збудників хвороб, шкідників і 

життєздатних зачатків бур’янів.  

Проти ракоподібних шкідників  

Поява сходів. Після підсушування 

ґрунту застосування протизлакових 

гербіцидів  

Проти злакових бур’янів  

Сходи – кущіння.  

Підсушування поверхні чеків 2–3 доби  

Проти масового розмноження 

шкідників рису та водоростей  

Зниження рівня води в чеках до рівня 

відривання листків від її поверхні.  

Проти рисового комарика, ячмінного 

мінера при їх масовому розмноженні  

Період вегетації. Обкошування валиків, 

зрошувальних та скидних і дренажних 

каналів нижче рівня води  

Позбавлення шкідливої фауни 

додаткової кормової бази, місць 

резервації. Недопущення осіменіння 

при забур’яненні багаторічними 

бур’янами, підняття на поверхню 

бульб, насіння, покращення прохідної 

здатності каналів  

Післязбиральний період. Зяблева 

оранка з врахуванням типу домінуючих 

бур’янів на глибину. Бульбо очеретами 

та рогозами – на 10–12 см, очеретом – 

20–25 см  

При забур’яненні багаторічними 

бур’янами на поверхню ґрунту 

піднімаються кореневища бур’янів, які 

гинуть при висихання і 

проморожуванні  

 

Дотримання обґрунтованих норм висівання насіння, рівномірності 

розподілу по поверхні та глибини загортання з врахуванням біологічних 

особливостей сорту та способу сівби необхідне для забезпечення оптимальної 

густоти рослин в посівах та їх протистояння шкідливим організмам. 

Важливим елементом пригнічення шкідливих організмів є дотримання 

технологічних регламентів щодо режиму зрошення: 
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– початкове первинне затоплення через 1–2 доби після сівби і створення 

шару води в чеках завглибшки 10–12 см; 

– тривалість початкового затоплення залежить від способу сівби рису та 

може тривати від 7 до 14 діб, обмежується появою паростків рису висотою 5–

7 см; 

– для контролю злакових бур’янів, за умови повехневого способу сівби 

рису шар води створюють глибиною 15–20 см та підтримують впродовж 14 

діб до появи справжнього листка у рису за температури води не вище 20–23оС; 

– після загибелі сходів бур’янів, зменшення шару води до 7–10 см, щоб 

1/3 частина рослин рису була над водою; 

– формування 3–4 листків рису є оптимальним терміном «відриву» їх від 

поверхні води, що обмежує виживання двокрилих фітофагів; 

– за високої чисельності і для обмеження шкідливості ракоподібних 

шкідників чеки звільняти від води на 2–3 доби до застосування гербіцидів; 

– систематично здійснювати моніторинг (в період «сходів - кущіння 

«через три доби, «трубкування – дозрівання» раз у тиждень) шкідливих 

організмів; 

– за чисельності шкідників понад ЕПШ знижувати шар води до 5–7 см 

на 3–5 діб, а за наявності ракоподібних фітофагів (естерія, щитень), 

водоростей підсушувати чеки на 2–3 доби; за появи осередків з хворобами – 

обробляти фунгіцидами; 

За виявлення в чеках осередків з пірикуляріозом проводити збирання 

рису у визначені стислі строки, з розривом між скошуванням і обмолотом не 

більше 4–5 діб. Уражену пірикуляріозом солому, стерню спалювати в чеках, а 

зерно використовувати лише на технічні цілі. 

Для зменшення засміченості посівів червоноземними (дикими) формами 

рису необхідно здійснювати такі заходи: 

– регулярно оновлювати сорти через кожні 5–7 років; 
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– розміщувати насіннєві ділянки після багаторічних трав чи дворічного 

пару або після зайнятого пару та проводити профілактичні заходи з очищення 

полів; 

– ретельно прополювати насіннєві ділянки; 

– заготовляти і зберігати насіння у відповідності до вимог ДСТУ ; 

– утримувати в чистому від бур’янів стані елементи іригаційної системи 

постійним скошуванням бур’янів (3–4 рази за вегетаційний період). 

 

 

2.2 Обробіток ґрунту як захід регулювання забур’яненості посівів рису 

 

Завдання основного обробітку ґрунту в рисових чеках, що 

затоплюються, відрізняються від обробітку під інші польові культури. На 

рисових системах тривале перебування під шаром води приводить до 

погіршення водно-фізичних властивостей ґрунтів, появи специфічних 

бур’янів та інших наслідків, що негативно впливають на врожайність рису. 

Тому ціль обробітку ґрунту зводиться в першу чергу до посилення доступу 

повітря та активізації окисних процесів і поліпшення його фізичного стану, 

забезпечення високого рівня профілактичної дії з точки зору обмеження 

розвитку вологолюбних бур'янів [55–58]. 

У польових дослідах доведено, що забур’яненість культур рисової 

сівозміни по попереднику рис суттєво змінювалася залежно від способу та 

глибини основного обробітку ґрунту. 

Забур’яненість посівів рису у фазу сходів та в повну стиглість культури 

залежно від способів та глибини основного обробітку ґрунту та попередників 

коливалась у дуже широкому діапазоні – від 110,3 до 0,3 шт./м2 (табл. 2.2). 

Оранка сприяла істотному (на 8,3–78,2%) зменшенню забур’яненості 

посівів рису у фазу його сходів. 
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Таблиця 2.2 – Забур’яненість посівів рису залежно від способів та 

глибини основного обробітку ґрунту та попередників, шт/м2 (середнє за 2007-

2014 рр.) 

Спосіб і 

глибина 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Кількість бур'янів по попередниках, шт./м 

соя ріпак ярий пшениця озима 
ячмінь ярий + просо 

післяжнивно 

сходи 
повна 

стиглість 
сходи 

повна 

стиглість 
сходи 

повна 

стиглість 
сходи 

повна 

стиглість 

Оранка на 

20-22 см 
71,1 1,0 33,2 8,2 59,7 0,6 59,8 0,3 

Дискування на 

10-12 см 
110,3 4,6 45,7 1,0 69,4 0,6 65,2 1,0 

Необхідно відмітити, що рівень забур’яненості посівів рису в фазу 

сходів по попередниках пшениця озима та ячмінь ярий та просо післяжнивно 

був, практично, на одному рівні – 59,7 і 59,8 шт/м2 по оранці та 69,4 і 65,3 шт/м2 

по дисковому основному обробітку ґрунту, відповідно. 

По попереднику соя рівень забур’яненості посівів рису був значно 

більшим 71,1 та 110,3 шт/м2, тоді як по попереднику ріпак ярий він був 

найменшим – відповідно 33,2 та 45,7 шт/м2. 

Застосування засобів хімічного захисту посівів рису призвело до 

практично повного знищення бур’янів. У фазу повної стиглості рису їх 

кількість по всіх попередниках була в межах 0,3–8,2 шт/м2, що не мало 

негативного впливу на рівень його урожайності. 

Статистичне моделювання свідчить про перевагу оранки над 

дискуванням з точки зору зниження забур’яненості посівів рису, крім 

використання в якості попередника озимої пшениці (рис. 2.1). Високі 

коефіцієнти детермінації (0,6397–0,7981) свідчать про високий рівень 

взаємозв’язків та дозволяють використовувати одержані рівняння 

поліноміальної регресії в практичних умовах. 
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Рис. 2.1 – Кореляційно-регресійне моделювання забур’яненості посівів рису 

залежно від попередників та способів і глибини основного обробітку ґрунту: 

1 – оранка на 20-22 см (y = 2,131x2 - 25,476x + 97,529; R2 = 0,7981); 

2 – дискування на 10-12 см (y = 0,7125x2 - 9,3637x + 53,205; R2 = 0,6397) 

 

 

2.3 Хімічні методи захисту рослин 

 

Важливою складовою інтенсивних технологій вирощування рису, як і 

інших культур, є пестициди (гербіциди, фунгіциди, інсектициди та інші 

хімічні засоби) альтернативи хімічному методу поки що немає [59]. Позитивні 

зміни в асортименті пестицидів, тактиці і стратегії їх застосування дали змогу 

звести до мінімума можливі негативні наслідки. Асортимент пестицидів, 

дозволених до використання на рисі в Україні налічує 27 препаратів [60]. Всі 

вони належать до різних класів хімічних сполук, характеризуються ІІІ та VI 

класом токсичності (середні та малотоксичні). 

Гербіциди умовно поділені на дві групи: перша – ефективні проти 

комплексу бур’янів (злакові та болотні види); друга – контролюють пізні 

бур’яни, які були відсутні в період першої обробки. 

Окрім того, гербіциди поділяються за призначенням: 
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– проти болотних бур’янів (бульбокомишт морський, бульбокомиш 

компактний, частуха подорожникова, стрілолист трилистий, рогіз 

широколистний, сить різнорідна, сусак зонтичний, комиш розложистий, 

комиш гострокінцевий, комиш трьохгранний, монохорія Корсакова, гірчак 

перцевий). Гербіциди, що контролюють лише болотні види: Агрітокс, РК; 

Базагран, в.р.; Базагран М, в.р.; Дікопур МЦПА, РК; 2М-4Х 750, РК; Пік 75 

WG, ВГ; Сіріус, з.п. 

– проти однорічних злакових (плоскуха звичайна, плоскуха рисова, 

плоскуха великоплідна). Гербіциди, що контролюють злакові види та 

спеціалізовані болотні види бур’янів: Номіні 400, КС; Цитадель 25 OD, МД; 

Тайваро, ВГ; Топшот 113 OD, МД. 

Необхідно застерегти, що рис надзвичайно чутливо реагує на хімічні 

засоби зменшенням продуктивності рослин. У разі виникнення потреби 

застосування бакових сумішей препаратів (за комплексу небезпечних 

бур’янів, чисельність яких перевищує в 10 разів ЕПШ, або коли вони 

переросли уразливу фазу), чи необхідності збільшення норм їх витрати треба 

бути надзвичайно обережним, оскільки очікуване «збільшення» технічної 

ефективності може призвести до значно більшого зниження продуктивності 

рослин за фітотоксичного прояву. 

Важливим елементом збереження продуктивності рослин та 

забезпечення обмеження поширення і розвитку збудників хвороб є 

застосування фунгіцидів. Оскільки серед комплексу хвороб найпоширенішою 

і шкідливою є пірикуляріоз, менш поширені і шкідливі – фузаріоз, 

гельмінтоспоріоз, альтернаріоз, ризоктоніоз, аскохітоз, септоріоз та інші. Це 

дає підставу підпорядкувати систему хімічного захисту рису від 

пірикуляріозу, яка ефективна і проти інших хвороб [61–63]. 

Протруєння насіння. Цей захід спрямовано проти насіннєвої ґрунтової і 

частково аерогенної інфекції та деяких шкідників. Він є одним із найбільш 

цілеспрямованих ефективних, економічно доцільних та екологічно безпечних 

способів застосування пестицидів. Найбільше відповідає принципу 
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інтегрованого захисту – забезпечує максимальну стартову ефективність за 

мінімальної витрати захисно-стимулюючих композицій та мінімального 

негативного впливу на компоненти агроценозу, оскільки токсиканти 

спрямовані на цільові об’єкти [64–73]. 

Прийняття рішення про необхідність обробки насіння, вибір препаратів 

чи їх композицій має бути обґрунтоване результатами фітоекспертизи. За її 

відсутності – проти домінуючих і найбільш небезпечних патогенів та інших 

шкідливих організмів, що шкодять на початкових етапах органогенезу рослин 

слід проводити протруєння дозволеними протруйиками: Вінцит 050 CS, к.с. 

 (флутриафол, 25 г/л + тіабендазол, 25 г/л) – 2,0 л/т; Максим 025 FS, т.к.с. 

(флудіоксоніл, 25 г/л) – 1,5 л/т; Селест Топ 312,5 FS, ТН (дифеконазол, 25 г/л 

+ флудіоксоніл, 25 г/л + тіаметоксаму, 262,5 г/л) – 2,0 л/т. 

Протруйники контролюють поверхневу інфекцію та інфекцію всередині 

насіння, запобігають ураженню сходів на початку вегетації, збільшують 

польову схожість насіння. 

Фунгіциди для обприскування рослин. Для надійного захисту рослин 

рису від пірикуляріозу та інших хвороб (фузаріозу, гельмінтоспоріозу, 

альтернаріозу, ризоктоніозу, аскохітозу, септоріозу) посіви необхідно 

обприскувати фунгіцидами. Оптимальними термінами їх застосування є 

фенофази: кущіння, трубкування, цвітіння. На стійких сортах (Преміум, 

Дебют, Престиж, Серпневий, Онтаріо,) за протруєння насіння першу обробку 

(фаза кущіння) можна не проводити, а достатньо провести обприскування 

рослин у фазу трубкування і цвітіння. Чергування препаратів у щорічних 

схемах застосування є обов’язковою умовою високої ефективності і 

уникнення формування резистентності як у збудника пірикуляріозу, так і 

інших хвороб. 

На нестійкому сорті Україна-96, що займає майже 80% посівних площ 

необхідно проводити протруєння насіння і проведення двох обробок, а за умов 

не протруєння насіння обов’язкове проведення трьох обробок з чергуванням 

фунгіцидів: І – Амістар Тріо 255 ЕС, КЕ (1,2 л/га), ІІ – Казумін 2Л, РК (1,5 
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л/га), ІІІ – Імпакт К, КС (1,0 л/га); Імпакт К, КС (1,0 л/га) – Амістар Тріо 255 

ЕС, КЕ (1,2 л/га) – Казумін 2Л, РК (1,5 л/га); Натіво 75 WG, ВГ (0,25 кг/га) – 

Амістар Тріо 255 ЕС, КЕ (1,2 л/га) – Казумін 2Л, РК (1,5 л/га) [74]. 

Контролювання шкідників. Система захисту рису від шкідливих 

організмів на початкових етапах розвитку залежить від технології 

вирощування рису та типу зрошення (вкорочене затоплення, та постійне 

затоплення). 

За умови сівби рису за традиційної технологією з загортанням насіння 

на глибину 2 см та з початковим затопленням (глибиною 10–12 см) через 1–2 

доби після сівби. Шкідників, мешканців шару води ефективно контролювати 

пониженням рівня або навіть підсушуванням поверхні ґрунту. Рослини що 

закріплюються в ґрунті менше пошкоджуються ракоподібними, що обмежує 

їх шкідливість. Після цього шар води доводять до глибини 10–12 см, що сприяє 

прискореному відриванню листків рису від поверхні води і зменшенню їх 

заселеності личинками комарика рисового і мінера ячмінного. 

З появою сходів бур’янів рівень води в чеках знижують до нульової 

відмітки на 1–3 доби, та проводять обприскування гербіцидами та за 

необхідності, інсектицидами. 

Бакові суміші гербіцидів з інсектицидами необхідно застосовувати з 

великою обережністю, оскільки рис надзвичайно чутливий до пестицидів, 

особливо гербіцидів системної дії. 

При умові висівання рису за традиційною технологією з загортанням 

насіння на глибину 0,5–2,0 см проростки рису менш вразливі до пошкодження 

їх ракоподібними шкідниками, та через 7–10 діб відводу залишків води, 

формують дружні сходи. На період відсутності води вони міцно 

закріплюються у ґрунті кореневою системою та менше пошкоджуються 

ракоподібними шкідниками під час другого затоплення чеків. В наступному 

етапі шар води, який створюється під час другого затоплення, дві третини 

рослини рису повинні знаходитись над поверхнею води, що сприяє 

максимально швидкому відриву листкових пластинок від її поверхні. Такий 
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режим зрошення зменшує заселеність та пошкодженість рослин рису 

личинками рисового комарика (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 – Система захисту посівів рису від бур’янів і шкідників за 

режиму зрошення «вкорочене затоплення» 

Обробку інсектицидами слід проводити одночасно із застосуванням 

гербіцидів. В цей період воду в чеках знижують до мінімально можливого 

рівня, що посилює дію інсектициду за рахунок створення несприятливого для 

шкідників середовища існування та сприяє листковим пластинкам швидше 

відірватися від поверхні води. Через одну-три доби рівень води в чеках 

піднімають та поступово доводять до позначки 15 см. 

Стосовно системи захисту рослин, яка застосовується при поверхневому 

висіванні насіння за режиму зрошення «вкорочене затоплення», тут важливого 

значення набуває контролювання ракоподібних фітофагів (естерії та щитня). 

Це зумовлено не закріпленою в ґрунті кореневою системою рослин рису, 

схильністю її до відривання та спливання і можливою загибеллю рослин. З 

появою в рослин рису 3–5 листків, шар води в чеках знижують до мінімальної 

позначки та проводять обприскування інсектицидами та гербіцидами. 

Створення шару води здійснювати залежно від стану зволоженості ґрунту 

(через 2–3 доби) воду в чеках поступово піднімають до рівня 15 см (рис 2.3). 
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Рис. 2.3 – Система захисту посівів рису від бур’янів і шкідників за 

режиму зрошення «постійне затоплення» 

За такої технології вирощування рису важливим є використання для 

сівби сортів, що відзначаються швидкими темпами початкового росту та легко 

долають шар води. 

Від правильності вибору способу, строків, якості виконання, тривалості 

збирання та післязбиральної доробки зерна залежить його якість. Перед 

збиранням урожаю ґрунт в чеках просушують для нормальної роботи 

збиральної техніки. Важливе значення має дотримання оптимальних строків 

збирання зерна рису, що дає змогу зменшити його втрати від осипання при 

запізненні зі збиранням. До збирання товарного зерна приступають за повного 

достигання 85–90% зерен в середині волоті, насіннєвого – 90–95%. За станом 

поля визначають спосіб збирання – пряме комбайнування чи роздільне. На 

перезволожених чеках, за підвищеної вологості, при зрідженому стеблестої та 

пізні строки доцільно застосувати пряме комбайнування. Роздільне 

комбайнування краще застосовувати на полеглих посівах, в більш ранні 

строки збирання. Підбір валків здійснювати через 3–5 діб після скошування. 
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За дотримання технології вирощування та інтегрованого захисту рослин 

рису від шкідливих організмів потенційна продуктивність сучасних сортів 

може бути реалізована більше ніж на 85%, а урожайність зерна становитиме 

8,5–10 т/га і більше. 

Таким чином, інтенсифікація виробництва рису, що ґрунтується лише на 

інтенсивному застосуванні хімічних засобів, може призвести до небажаних 

наслідків (низької господарської та економічної ефективності, забруднення 

довкілля). Для уникнення цих негараздів особливо важливого значення 

набувають організаційно-господарські заходи та агротехнічні прийоми, режим 

зрошення рису, які мають бути максимально задіяними в інтегрованому 

захисті культури. В сукупності з іншими цілеспрямованими заходами захисту 

рослин вони найбільш суттєво впливають на продуктивність агроценозів та 

рисової агроекосистеми. 

Система захисту рису від шкідливих організмів має бути екологічно 

безпечною, економічно виправданою та здійснюватись з таким послідовним 

проведенням заходів: 

– прогнозування та забезпечення максимальної реалізації потенційної 

продуктивності сортів (понад 85%), які будуть вирощуватись в господарстві; 

– аналіз минулорічних організаційно-господарських заходів, 

агротехнічних прийомів (сівозміни, системи удобрення, обробітку ґрунту, 

режиму зрошення) та захисту рослин, уточнення причин недобору урожаю; 

– оцінювання можливості максимального використання високо 

продуктивних сортів, стійких проти збудників хвороб та шкідників; 

– аналіз інформації щодо чисельності домінуючих шкідливих організмів 

(бур’янів, збудників хвороб, шкідників) на кожному полі, очікуваний рівень їх 

шкідливості; 

– планування системи заходів захисту рослин та забезпечення її 

відповідними засобами; 

– підготовка насіння до сівби та обробка його захисно-стимулюючими 

композиціями; 
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– підготовка ґрунту до сівби; 

– сівба в оптимальні строки з дотриманням глибини загортання насіння 

та режиму зрошення; 

– своєчасне застосування запланованих прийомів контролювання 

шкідливих організмів; 

– систематичний моніторинг фітосанітарного стану, корекція заходів 

контролювання шкідливих організмів; 

– своєчасне збирання врожаю і недопущення втрат; 

– визначення економічної ефективності проведених заходів захисту 

рослин. 

В сучасних умовах застосування засобів захисту рослин від шкідливих 

організмів є невід’ємною складовою технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. У той же час, незважаючи на високу 

ефективність хімічного методу, здатність пестицидів негативно впливати на 

об’єкти навколишнього природного середовища та здоров’я людини призвела 

до того, що екологічні проблеми використання останніх набули 

першочергового значення і розглядаються у контексті з економічними. 

Поєднання економічних та екологічних інтересів передбачає 

забезпечення економічної ефективності використання хімічних препаратів 

паралельно з підтриманням належного рівня екологічної безпеки як в 

теперішній період, так і у довготривалій перспективі. Таке поєднання 

притаманне еколого-спрямованому сільськогосподарському виробництву, що 

являє собою господарську діяльність, кінцева мета якої – одержання прибутку 

– досягається через задоволення попиту в екологічно чистій та безпечній 

продукції на ринку продовольства та сировини за одночасного зменшення 

тиску на довкілля сільської території та сприяння її сталому розвитку [75]. 
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3 ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ГЕРБІЦИДАМИ ЗВОРОТНИХ 

ВОД РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ 

 

Розробка та впровадження водоохоронних заходів на рисових 

зрошувальних системах неможливо без прогнозів можливих наслідків 

застосування хімічних засобів захисту рослин. Таке прогнозування може 

відбутися лише за наявності розрахункового методу оцінки виносу хімічних 

засобів з рисових полів до колекторно-дренажної мережі і далі до водних 

об’єктів. Необхідність створення розрахункового методу, який дозволить за 

наявності доступної інформації обчислити рівень та час збереження 

пестицидів в елементах рисових зрошувальних систем, не викликає сумніву, 

однак для розробки методу оцінки виносу пестицидів необхідно мати всебічні 

глибокі дослідження щодо вивчення поведінки хімічних препаратів в умовах 

природного ландшафту. 

Метою даної роботи є спроба встановити закономірності поведінки деяких 

пестицидів в умовах рисової зрошувальної системи, використовуючи наявну 

неповну інформацію отриману нами та  іншими авторами, та створити 

доступну для практичного використання методику оцінки виносу пестицидів 

до водних об’єктів. 

 

 

3.1 Міграція пестицидів в умовах рисової зрошувальної системи 

 

Наявні у вітчизняній та зарубіжній літературі дані щодо міграції, періоду 

збереження та виносу пестицидів, які застосовуються на рисових 

зрошувальних системах, колекторно-дренажними водами дуже обмежені та 

вкрай суперечні. Як правило, в літературі констатуються факти наявності 

пестицидів в пробах води, які відбирали епізодично, без врахування 

особливостей водного режиму, строків обробки рисових полів пестицидами і 
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інших факторів, які впливають на швидкість перетворення і міграцію 

пестицидів в елементах зрошувальної системи. Наявність протиріч в 

результатах, отриманих різними авторами, очевидно, можна пояснити різною 

інтенсивністю біологічних процесів в конкретних умовах, оскільки 

встановлено, що в процесах розкладу пестицидів, які застосовуються на 

рисових зрошувальних системах, суттєву роль відіграє біологічний фактор. А 

біологічні процеси відрізняються тим, що ні один з них не є точною копією 

іншого. Співпадаючи у головному, вони відрізняються в деталях, а тому 

закономірність, яку ми хочемо встановити, ніколи не виявляється в чистому 

вигляді. 

В літературних джерелах щодо міграції пестицидів та оцінки їх виносу в 

колекторно-дренажну мережу і водні об’єкти [2, 5, 6] зазвичай відсутні 

фіксовані значення факторів, які впливають на швидкість перетворення 

токсикантів та їх переміщення, в зв’язку з чим такі дані неможливо 

використати для аналізу співвстановлення і встановлення закономірностей 

виносу. В зв’язку з чим, були проведені власні модельні експерименти та 

польові дослідження з фіксацією відповідних факторів та умов [29]. 

Водний баланс і режим зрошення затопленого рису характеризується 

створенням та підтриманням шару затоплення певної глибини на протязі 

всього зрошувального періоду або значної його частини [76]. 

Міграція пестицидів за межі рисових чеків в картові скидні канали 

визначається витратними статтями водного балансу: фільтрацією, 

поверхневим скидом і проточністю. Крім того, на формування якісного складу 

води шару затоплення впливають випаровування і транспірація. Найбільш 

мінлива величина фільтрації, яка обумовлена місцевими гідрогеологічними 

умовами, густотою і технічними характеристиками водовідвідної мережі, а 

також технічним рівнем рисових зрошувальних систем, які експлуатуються. 

З моменту надходження на поверхню ґрунту або в його поверхневий шар 

на пестицид впливає цілий ряд фізичних, хімічних та біологічних факторів, які 

визначають швидкість його перетворення і міграцію в елементах рисових 
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зрошувальних систем. Величина виносу пестицидів в колекторно-дренажну 

мережу визначається перш за все поведінкою токсикантів в системі ґрунт – 

вода на рисовому чеці. Для встановлення закономірностей поведінки хімічних 

препаратів слід визначити характер їх взаємодії з водою та ґрунтами, динаміку 

взаємовпливу і фактори, які її обумовлюють. 

Аналіз літературних даних щодо факторів, які впливають на поведінку 

пестицидів в навколишньому середовищі, та результатів власних 

експериментальних досліджень поведінки деяких пестицидів на рисових 

зрошувальних системах дозволив виділити основні групи факторів, які 

визначають врешті величину виносу застосованих препаратів в колекторно-

дренажну мережу і далі до водних об’єктів (рис.3.1): ґрунтово-кліматичні 

умови, фізико-хімічні властивості пестицидів, водний режим рисового поля та 

умови застосування токсикантів. 

 

 

Рис. 3.1 – Схема залежності виносу пестицидів з рисових систем від 

основних факторів 

 

Схема поведінки пестицидів на рисовому чеці наведена на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2 – Схема поведінки пестициду на рисовому чеці при поверхневому 

внесенні засобів захисту рослин 

Пестицид, який внесений на поверхню ґрунту у вигляді суспензії чи 

емульсії, в період затоплення поля частково трансформується за рахунок 

процесів фотолізу та випаровування. Ступінь зменшення кількості препарату 

буде залежати від тривалості часу його перебування на поверхні ґрунту з 

моменту обробки до проведення першого поливу, вологості ґрунту, леткості 

конкретного препарату. Після поливу або випадіння осадів починається 

перерозподіл пестициду між твердою фазою ґрунту і водою за рахунок 

процесів дифузії (на відстані, які вимірюються міліметрами) і переносу 

речовини гравітаційною та капілярною водою за одночасного протікання 

процесів сорбції–деструкції. Рух води при цьому відбувається крупними 

порами, тріщинами, обходячи гомогенну частину ґрунту. Заповнення 

порового простору ґрунту в зоні аерації впродовж незначного проміжку часу, 

який залежить від водно-фізичних властивостей конкретного ґрунту. Після 

цього починається повільна фільтрація. Потужність шару заповнення водою 

ґрунту визначається рівнем ґрунтових вод до моменту поливу рисового поля 

після обробки пестицидом та наявністю ущільненого слабкопроникненого 

горизонту. 
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В верхній частині профілю таких ґрунтів на глибині 20–25 см від поверхні 

в природних умовах є ущільнений оглеєний горизонт з дуже малою 

проникністю. 

Відразу ж після початку поливу розчинність пестициду відіграє 

вирішальну роль в його міграції. Враховуючи розчинність пестицидів, які 

застосовуються в рисосіянні, можна прогнозувати, що в тому об’ємі води, який 

подається на полив, розчиняється практично весь пестицид, що знаходиться 

на поверхні ґрунту. Кількість препарату, який перейшов у воду шару 

затоплення і воду, яка заповнює поровий простір, може різнитись в залежності 

від ряду умов. Одночасно з розчиненням пестициду і міграцією його з водою 

проходять процеси сорбції–десорбції. Після встановлення сорбційної 

рівноваги в системі ґрунт – вода рівноважна концентрація пестициду в рідкій 

фазі системи буде приблизно однакова як у шарі затоплення, так і в ґрунтовому 

розчині. Про це свідчать результати наших польових експериментів щодо 

визначення виносу пестицидів на лучно-чорноземних ґрунтах рисової 

системи. 

Аналіз основних факторів, які впливають на міграцію гербіцидів в 

елементах рисових зрошувальних систем і встановлення взаємозв'язку між 

ними, дозволило розробити методику оцінки виносу гербіцидів з рисових 

чеків у колекторно-дренажну мережу. 

 

 

3.2 Методика оцінки виносу пестицидів до колекторно-дренажної мережі 

 

Вихідна концентрація гербіциду у воді шару затоплення (𝐶0
п) , яка 

встановлюється при першому після обробки рисового чеку засобами захисту 

поливі, визначається дозою внесеного препарату, часом, що пройшов від 

моменту обробки до затоплення, кількістю води, витраченою на створення 

шару затоплення. Ця частка залежить від способу внесення гербіциду, від 
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водно-фізичних властивостей ґрунтів: чим вище водопроникність, тим менша 

частина гербіциду потрапляє в шар затоплення: 

𝐶0
п = 0,1𝛼

𝑁

ℎ0
𝑒−𝜘𝜏, 

де   𝑁 – норма внесення гербіциду за діючою речовиною, кг/га, 

ℎ0 – шар затоплення, м, 

𝜘 – коефіцієнт, який характеризує швидкість перетворення гербіциду в 

ґрунті, доба-1 (визначається експериментально). Експериментальні дані щодо 

зникнення (перетворення) гербіцидів, які застосовуються у рисівництві, в 

основних типах ґрунтів різних рисосіючих регіонів, наведені в табл. 3.1, 

𝜏 – час з моменту обробки грунту гербіцидом до затоплення чеку, доба, 

𝛼 – частка препарату, який перейшов у шар затоплення, безрозмірна 

величина, яка визначається експериментально. Для практичних розрахунків 

можна використати встановлені експериментально дані: для супісків – 0,025, 

легких суглинків – 0,05, середніх суглинків – 0,03, важких суглинків – 0,13. 

Таблиця 3.1. – Коефіцієнти перетворення (зникнення) гербіцидів у воді 

шару затоплення в ґрунті рисових чеків різних районів рисосіяння, доба-1 

Район рисосіяння Пропанідх/ Ордрам Сатурн 

Вода шару затоплення рисових чеків 

Краснодарський край 0,260 0,130 0,159 

Нижнє Поволжжя 0,225 0,134 0,157 

Херсонська область 0,252 0,144 0,164 

Казахстан 0,529 0,222 0,168 

Приморський край 0,446 0,155 0,173 

Ґрунт рисових чеків 

Краснодарський край 0,160 0,064 0,040 

Нижнє Поволжжя 0,162 0,064 0,036 

Херсонська область 0,163 0,060 0,040 

Казахстан 0,150 0,061 0,038 

Приморський край 0,174 0,062 0,035 
х/ – коефіцієнти, які враховують сумарне перетворення пропаніду і 3,4-

дихлораніліну 
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При обробці гербіцидом затопленого чеку вся кількість препарату 

розподіляється у воді шару затоплення: 

𝐶0
п = 0,1

𝑁

ℎ0
 

 На практиці бувають випадки, що займають проміжне положення. 

На концентрацію гербіциду в ґрунтово-іригаційних водах, крім 

гідродинаміки потоку, впливають початковий розподіл гербіциду в товщі 

ґрунту, концентрація гербіциду в шарі затоплення, процеси деструкції та 

сорбції. 

𝐶р
гр

= 0,1(1 − 𝛼)
𝑁 ∙ 𝑒−𝜘𝜏

ℎ1П(1 + 𝑟)
, 

де ℎ1 – потужність зони аерації, 

П – пористість ґрунтів зони аерації, частки одиниці, 

𝑟 – константа рівняння Фрейндліха (визначається експериментально). 

Дані щодо сорбції гербіцидів, отримані експериментально основними 

типами ґрунтів рисосіючих регіонів наведені в табл.3.2. 

Таблиця 3.2. – Константи рівняння Фрейндліха 

Ґрунт (район рисосіяння) 

Гербіцид 

Ордрам Сатурн Пропанід 
3,4-дихлор- 

анілін 

Піщаний 0,05  0,17 0,10 

Супіщаний 0,07  0,68 0,60 

Легко глинковий 4,31  9,32 7,61 

Лучно-черноземоподібний важко 

суглинковий (Краснодарський 

край) 
5,27 29,8 11,30 8,53 

Лучно-каштановий середньо 

суглинковий (Херсонская 

область) 
4,34 21,4 10,10 8,22 

Світло-каштановий 

солонцюватий глинистий 

(Калмикія) 
1,93 12,9 4,53 3,09 

Лучно-болотний важко 

суглинковий (Кзилординська 

область) 
1,50 9,89 3,57 1,95 

Луговий глейовий і глинистий 

(Приморський край) 
8,96 101,20 81,50 95,0 
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Для випадку попередньо підтопленого чеку 𝐶р
ф

= 0.  

Концентрацію гербіциду у воді шару затоплення в довільний момент часу 

(𝐶п (𝑡)) розраховують за формулою: 

𝐶п (𝑡) = 𝐶0
п ∙ 𝑒

− ∑(
𝑄п+𝑄ф

𝑊
+𝜘п)𝑡

, 

де     𝑡 – час від моменту затоплення обробленого гербіцидом чеку, доб.; 

𝜘п – коефіцієнт швидкості перетворення гербіциду у воді шару затоплення, 

доба-1 (визначається експериментально). Відомості про коефіцієнти 

неконсервативності гербіцидів, отримані експериментально в умовах різних 

регіонів рисосіяння, наведені в табл.3.1. 

𝑄п, 𝑄ф – витрати води на поверхневі скиди і фільтрацію, м3/добу, 

𝑊 – об'єм води шару затоплення, м3. 

Концентрація гербіциду в дренажних водах в будь-який момент часу 

визначається за двома залежностями: у початковий період фільтрації в дрену 

буде надходити вода з концентрацією гербіциду, що сформувалася при 

затопленні зони аерації (з поправкою на розкладання і сорбцію), потім (через 

час ti – час руху води за і-тою стрічкою потоку) починає позначатися 

концентрація гербіциду у воді шару затоплення: 

𝐶𝑖
др

= {
𝐶р

гр
∙ 𝑒

−𝜘
гр𝑡    при 𝑡 ≤ 𝑡𝑖

𝐶𝑡−𝑡𝑖

П ∙ 𝑒
−𝜘

гр𝑡  при 𝑡 > 𝑡𝑖

 

Для визначення 𝑡𝑖 спочатку визначається ширина активної зони фільтрації 

(B). 

В якості розрахункової схеми міграції гербіцидів з чеків до картового 

скидного каналу приймається, що через деякий час після створення шару 

затоплення на поверхні чеку відбувається змикання зрошувальної води з 

ґрунтово-іригаційними. 

Дренуючий вплив скидних каналів навіть при незначній їх глибині, 

розповсюджується на невелику частину ширини рисового чеку, так звану 

«активну зону», в якій відбувається основний рух ґрунтово-іригаційних вод до 

дрени. Під рештою частиною рисового чеку утворюється практично застійна 



69 

 

зона [28, 77–80], ґрунтові води якої не беруть участі в формуванні дренажного 

стоку. Ширина активної зони фільтрації залежить тільки від форми ліній 

потоку і орієнтовно може бути визначена за наступною залежністю [28]: 

𝐵 = ℎ(1,5 + 0,3𝐻) + 0,64𝐻, 

де     𝐻 – глибина залягання місцевого водотриву, м, 

ℎ – глибина дрены, м. 

Далі визначається довжина шляху фільтрації для кожного фрагменту: 

𝑦1
2 = ℎ2 + (𝑥0 +

𝐵

14
)2 

𝑦2
2 = ℎ2 + (𝑥0 +

2𝐵

7
)2 

𝑦3
2 = ℎ2 + (𝑥0 +

5𝐵

7
)2 

Час перебування води в будь-якій стрічці потоку складатиме: 

𝑡𝑖 =
𝜇

𝐾ф
∙

𝑦𝑖
2

ℎ
 

де     μ – нестача водонасичення,  

𝑦𝑖
2 – середня довжина шляху фільтрації за i-тою стрічкою потоку, м, 

𝐾ф – коефіцієнт фільтрації, м/добу. 

 

 

3.3 Формування якості колекторно-дренажних вод рисової зрошувальної 

системи 

 

Формування зворотних вод зрошення рису відбувається в межах рисової 

карти, яка розділена на чеки. Рисові чеки – це первинний елемент рисової 

зрошувальної системи. При цьому, вода з поверхні чеку і дренажний стік 

надходять до постійних картових скидних каналів, які розташовані вздовж 

кожної карти. 

На формування якості води картових скидних каналів впливає цілий ряд 

факторів. На рис. 3.3 наведена функціональна модель міграції гербіцидів з 
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рисових чеків до картових скидних каналів, яка наочно ілюструє взаємозв’язок 

факторів і процесів, які впливають на формування якості зворотних вод 

рисових систем. Стрілочкою на схемі показано напрямок впливу: знаком «+» 

– пряма залежність, знаком «–» – зворотна залежність. 

 

 

Рис. 3.3. Функціональна модель міграції гербіцидів з рисових чеків до 

картових скидних каналів 

 

Концентрація гербіциду у картовому скидному каналі визначається 

змішуванням вод поверхневих скидів з дренажними водами. При цьому потік 

дренажних вод через нерівномірності фільтрації і, отже, нерівномірного 

розподілу гербіциду, умовно розбивається на фрагменти (стрічки потоку), 

кожен з яких характеризується своєю середньою концентрацією і витратою 

води: 

С(𝑡) =
𝐶п(𝑡) ∙ 𝑄п(𝑡) + ∑ 𝐶𝑖

др
(𝑡) ∙ 𝑄𝑖

ф𝑛
𝑖=1

𝑄п + 𝑄ф
, 



71 

 

де   𝐶п(𝑡) – концентрація гербіциду у воду шару затоплення на рисовому 

чеці в розрахунковий момент часу, мг/дм3, 

𝑄п(𝑡) – гідромодуль поверхневих скидів, м3/га/добу, 

𝑄𝑖
ф

 – гідромодуль дренажного стоку, м3/га/добу, 

𝐶𝑖
др

(𝑡) – концентрація гербіциду в дренажній воді, яка надходить за  і-тою 

стрічкою потоку в розрахунковий момент часу, мг/ дм3, 

𝑡 – час, який відраховується від моменту подачі зрошувальної води до чеку, 

доба. 

При розрахунку концентрації гербіцидів в воді скидних колекторів 

(внутрішньогосподарських, міжгосподарських та магістральних) слід 

враховувати процеси самоочищення, розведення за рахунок надходження 

скидних дренажних вод з необроблених гербіцидами ділянок, а також 

додаткове надходження гербіцидів з інших ділянок системи. 

Розрахунок концентрації гербіцидів в воді водоприймача колекторно-

дренажних вод рисової зрошувальної системи (як правило заток Чорного 

моря) проводиться за загальновідомими розрахунковими методами [81–85]. 

Таким чином, колекторні води рисових систем формуються за рахунок 

технологічних скидів води шару затоплення чеків, режиму проточності, 

фільтрації поливної води із чеків та зрошувальних каналів, а також за рахунок 

відтоку ґрунтових вод до дренажної мережі (боковий фільтраційний відтік). 

Можливість надходження гербіцидів, які застосовуються на рисових 

зрошувальних  системах, до колекторно-дренажної мережі (крім прямого 

надходження при авіаобробці) відбувається з поверхневими скидами при 

пониженні шару затоплення рисового чеку пов’язаного з технологічними 

особливостями вирощування рису. Крім того, гербіциди надходять у 

водовідвідну мережу та ґрунтові води з фільтраційними водами. 

Вивчення поведінки гербіцидів в умовах рисової зрошувальної системи та 

модельних польових експериментів дозволило виявити основні фактори, які 

впливають на величину виносу токсикантів в колекторно-дренажну мережу і 

поведінку їх у воді останньої. Встановлення цих факторів дозволило 
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розробити методику оцінки виносу гербіцидів до колекторно-дренажної 

мережі і далі до водних об’єктів. 

Застосування запропонованої методики виносу гербіцидів дозволить 

намітити основні шляхи зменшення виносу гербіцидів за межі рисової 

зрошувальної системи та запобігти забрудненню водних об’єктів, 

водоприймачів колекторно-дренажних вод. 
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4 ПЕРЕЛІК ТА АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ВОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ЩОДО 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ 

РЕЧОВИН З ДРЕНАЖНО-СКИДНИМИ ВОДАМИ РИСОВИХ 

ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО 

МОРІВ 

 

 

4.1 Знезараження колекторно-дренажних вод рисових систем шляхом 

витримування їх в акумулюючих ємкостях  

 

Експериментальними дослідженнями встановлено, що гербіциди, які 

широко використовуються в рисосіянні, зазнають деструкції в природних 

умовах, що дозволяє знезаражувати колекторно-дренажні води, які містять 

залишкові кількості цих гербіцидів витримуючи їх в акумулюючих ємкостях. 

Значні об’єми колекторно-дренажних вод, які складають на рисових 

системах 30–70% від загального водозабору, не дозволяють широко 

використовувати цей метод у зв’язку з необхідністю відчуження великих 

земельних площ. Але, за наявності умов для улаштування акумулюючих 

ємкостей, наприклад відсікання дамбами ділянок лиманів непридатних для 

риборозведення, такий простий метод може бути використаний. 

Необхідність знезараження колекторно-дренажних вод в акумулюючих 

ємкостях можлива перш за все на засолених землях, на яких не можуть 

застосовуватися інші методи знезараження, зокрема, повторне використання 

скидних вод для зрошення або витримування їх в паровому полі рисової 

сівозміни. Крім того, на засолених землях збільшується винос гербіцидів з 

рисових чеків у зв’язку з необхідністю повної заміни води на поверхні чеків. 

Варто зазначити, що засолені ґрунти переважають в ґрунтовому покриві 

плавнів, які є основною зоною освоєння нових площ під рисосіяння. 

Акумулюючі ємкості можуть бути застосовані також для знезараження того 
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об’єму скидних вод, який утворюється після повторного і багаторазового 

використання води для зрошення. 

Необхідна ємність розраховується з урахуванням витрат колекторно-

дренажних вод, які підлягають знезараженню, і часу, необхідного для 

зменшення концентрації залишків пестицидів до величин допустимих за 

умовами випуску до водних об’єктів. 

Час витримування t (діб) визначається залежністю: 

𝑡 =
1

𝑘
𝑙𝑛

𝐶𝑜

𝐶𝑡
, 

де Co – вихідна концентрація пестициду в колекторно-дренажних водах; 

Ct, – концентрація пестициду, яка допустима до скидання в водний 

об’єкт; 

k – коефіцієнт неконсервативності пестициду, який визначається 

експериментально. 

Проведені нами експериментальні дослідження на рисових системах 

різних регіонів свідчать про те, що при скиданні колекторно-дренажних вод, 

які містять гербіциди, час їх витримування коливається від кількох до десятків 

діб в залежності від хімічної природи гербіциду, природних умов та інших 

факторів. Нами проведені багаторічні дослідження процесів деструкції 

пестицидів на рисових системах різних регіонів і розраховані коефіцієнти 

неконсервативності ряду пестицидів як у воді шару затоплення рисових чеків 

так і в дренажно-скидних водах. 

За наявності умов для облаштування акумулюючих ємкостей шляхом 

відсікання частини водного об’єкта, в пониззях, в старих ставках, озерах, цей 

простий і ефективний захід може знайти застосування у водоохоронній 

практиці при будівництві та реконструкції рисових зрошувальних систем. 

Розміри ємкості визначаються виходячи з витрат колекторно-дренажних вод, 

які підлягають знешкодженню, і часу, який необхідний для зниження 

концентрації залишків пестицидів до величин, допустимих за умовами 

випуску у водні об’єкти. Час витримування води в акумулюючій ємкості 
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залежить від ряду факторів, які впливають на інтенсивність біохімічного 

окислення пестицидів, їх фотолізу, випаровування, сорбції, інших процесів та 

розраховується з використанням коефіцієнтів неконсервативності [86], які 

отримані в модельних експериментах. 

Ефективність даного заходу перевірена нами в умовах Херсонської 

області. Акумулюючою ємкістю тут є озеро, площа якого складає 128,3 га, 

глибина 1,5 м. В це «озеро» надходить дренажно-скидна вода з двох рисових 

зрошувальних систем. Після витримування в «озері» скидна вода відводиться 

до Каржинської затоки Чорного моря. Концентрація гербіцидів (пропанід, 

сатурн і інших) у воді скидного колектора перед «озером» сягала 16–34 

мкг/дм3, а у воді каналу, який відводить колекторно-дренажні води до затоки 

Чорного моря, гербіциди не виявлені. Спосіб перевірений на протязі кількох 

вегетаційних сезонів [86]. 

За відсутності умов улаштування акумулюючих ємкостей колекторно-

дренажні води доцільно знезаражувати в паровому полі рисової сівозміни. 

 

 

4.2 Повторне використання дренажно-скидних вод як складова 

екологічно-безпечної технології вирощування рису 

 

Однією з найгостріших проблем, яку потрібно сьогодні вирішувати 

експлуатаційним організаціям, є використання дренажно-скидних вод (ДСВ) 

рисових зрошувальних систем, розміщених в прибережних зонах Чорного та 

Азовського морів. ДСВ забруднені пестицидами, біогенними речовинами. На 

вирощування 1 га рису використовується 12–24,5 тис. м3 води, близько 50% 

якої витрачалось на фільтрацію та технологічні скиди. На рисових системах 

щорічно формується і скидається в затоки Чорного та Азовського морів біля 

600 млн. м3 води. Тільки в Скадовському районі Херсонської області щорічно 

скидається в Джарилгацьку затоку до 170 млн. м3 дренажно-скидних вод, 110 

млн.м3 з мінералізацією до 1000 мг/дм3 [87]. 
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У той же час дренажно-скидні води можуть бути важливим фактором, 

що забезпечить значне збільшення площі зрошуваних земель на Півдні 

України без збільшення водозабору із джерел зрошення, а також зниження 

споживання води на зрошення рису та супутніх культур рисової сівозміни. 

Разом з тим, відведення дренажних скидів у водні об'єкти призводить до 

часткової зміни мінералізації води, відбувається забруднення засобами 

хімізації. Як показує досвід експлуатації більшості рисових систем як в 

Україні, так і за кордоном, величина скиду становить 30–70% від об'єму 

водозабору, що подається на зрошення. Мінералізація такої води, як правило, 

невисока і знаходиться в межах від 0,5 до 3–5 г/дм3 [87].  

При використанні ДСВ із рисових полів необхідно врахувати, що 

хімічний склад цих вод формується за рахунок змішування прісних скидних 

вод із ґрунтовими, які дренуються колекторно-дренажною мережею. Залежно 

від переваги тих або інших вод може змінюватися і характер їхнього 

засолення. Тому, перед тим як використовувати скидні води з рисових полів 

для повторного зрошення, необхідно вивчити їхній хімічний склад і його зміну 

в часі. 

Перше, на що потрібно звертати увагу при повторному використанні 

ДСВ на зрошення рису – це наявність в них токсичних для рослин 

водорозчинних солей, які містяться в кількості вище фізіологічно допустимої 

межі, особливо солей Na2S04, NaCl. Також слід передбачити можливість 

виникнення і розвитку осолонцювання ґрунтів рисового поля внаслідок 

надлишкової кількості іонів Na+, які вносяться зі зрошувальною водою. 

Як показують дослідження, солестійкість рису упродовж періоду 

вегетації змінюється. Найбільш чутлива рослина до концентрації ґрунтового 

розчину у фазі проростання-сходи і у фазі цвітіння. 

В основних районах рисосіяння на сьогоднішній день накопичений 

значний досвід із ефективного використання ДСВ рисових систем [88]. 

Згідно досліджень, для більшості рисових систем використання ДСВ на 

полив в перші роки їхньої експлуатації є неприйнятним. Це пояснюється, як 
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правило, значною мінералізацією ДСВ і незадовільними іригаційними 

показниками, так як в початковий період експлуатації систем процес 

розсолення проходить найбільш інтенсивно. Після кількох років експлуатації 

рисової системи, встановлюється відносна рівновага між кількістю солей, які 

надходять в шар грунту і тими, які вилучаються з ДСВ. У цей період 

експлуатації системи, ДСВ можна використовувати для зрошення як 

змішуючи з прісною водою в різних співвідношеннях, так і без розбавлення. 

На сьогодні в меліоративній практиці виділяють такі основні прийоми 

використання ДСВ рисових систем для зрошення рису: повторне 

використання без розбавлення стоку; повторне використання з розбавленням 

стоку зрошуваною водою; повторне використання ДСВ із подачею у 

зрошувальні канали; часткове зворотне використання ДСВ. [88] 

Повторне використання води без розбавлення стоку полягає в тому, що 

стік із рисового чека (який зрошується прісною водою) подається на нижче 

розташований чек. Допустима мінералізація ДСВ при такому її використанні - 

1 г/л. При цьому необхідно здійснювати оперативний контроль мінералізації 

води, яка повторно подається для зрошення, а також зміни мінералізації води 

в другому чеку. Невиконання цієї вимоги може бути причиною зниження 

врожайності рису, бо він має слабку солестійкість. На рисових системах стік 

можна використовувати для зрошення без розбавлення прісною водою не 

більше 1-2 разів. Цей прийом поширений у Краснодарському краї. 

Повторне використання ДСВ із розбавленням стоку зрошувальною 

водою полягає в тому, що зрошувальна вода на першу ділянку подається 

прісною, стік з неї, розбавлений прісною водою надходить на нижче 

розташовану другу ділянку; стік з другої, так само розбавлений, подається на 

третю ділянку і т.д. В умовах рисових систем України цей прийом не 

перспективний. 

Повторне використання ДСВ із подачею у зрошувальні канали набуло 

поширення на Кубані і в Криму. На зрошувальній системі виявляють точки, в 

яких можливо і доцільно перекачувати воду з колекторів у рисові зрошувальні 
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канали. Цей прийом ефективний у випадку, коли на рисовій системі 

досягнутий високий рівень автоматизації міжгосподарського і 

внутрігосподарського водо- розподілу, а також контроль за мінералізацією 

води, яка повторно використовується і змішується з прісною водою. 

Часткове зворотне використання ДСВ найбільш перспективне на 

рисових зрошувальних системах. Цей прийом полягає в акумуляції ДСВ в 

ставках-накопичувачах або водосховищах із подачею води по мірі споживання 

в голову системи в міжгосподарський канал. Після змішування в каналі з 

водою, яка забирається з річки або водосховища, потік направляється на 

зрошення. Така система оснащена засобами автоматизації водорегулювання, 

контролю і зв'язку, дає можливість управляти процесом і забезпечує 

максимально ефективне використання ДСВ рисових систем. 

Із наростанням оборотних циклів мінералізація змішаної зрошувальної 

води буде збільшуватися. Щоб її мінералізація не перевищувала гранично 

допустимі концентрації, необхідно передбачити вилучення з обігу частини 

ДСВ із подальшим відведенням їх у водоприймач. Перевагою цього прийому, 

крім значної економії води, є її екологічна надійність. 

Дослідження УКРНДІЕП показали, що при витримуванні у буферних 

ємностях стоку з рисових систем упродовж місяця проходить деструкція 

більшості гербіцидів до токсикологічно-безпечних значень. Крім того, 

пестициди, які потрапляють у ґрунтове середовище разом із дренажно- 

скидними водами, піддаються дії процесів, що сприяють зменшення в них 

вмісту токсикантів. До них відносяться ґрунтові мікроорганізми і ферменти, 

рослини, інсоляція, сорбція ґрунтом, фільтрація, фітохімічне руйнування. 

Швидкість деструкції збільшується під впливом сонячної радіації і штучної 

аерації. Доочищення стоку здійснюється також при взаємодії з водною 

рослинністю («біоплато» з очерету, рогозу), що висаджується в ємностях-

накопичувачах. Вищі водні рослини активно поглинають пестициди і біогенні 

речовини. 
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Перші дослідження, пов'язані з повторним використанням ДСВ рисових 

систем для зрошення рису і супутніх культур на Придунайських РЗС були 

проведені в 1967-1970 рр. на Кілійській рисовій системі. Вони показали, що 

можна одержувати високі врожаї різних культур без погіршення сольового 

режиму ґрунтів. Ячмінь і люцерна найбільш чутливі до дренажно-скидних вод 

рисових систем, і зниження врожаю досягало 23,2–29,4% у порівнянні з 

поливом прісною дунайською водою. [87] 

Проведені багаторічні дослідження на Придунайських рисових системах 

показали, що навіть при оптимальній зрошувальній нормі з кожного гектара 

посівів рису в колекторно-дренажну мережу стабільно надходить 6–10 тис. м3 

води з мінералізацією менше 2 г/дм3. Підвищена мінералізація дренажно-

скидної води буває при першому затопленні рису і в період збирання врожаю. 

Упродовж майже всього зрошувального періоду мінералізація скидної води не 

перевищувала 3 г/дм3 (максимальне значення) і коливалася, в основному, від 

0,6 до 1,7–1,8 г/дм3 [87]. 

Для вивчення можливості використання дренажно-скидних вод 

Придунайських рисових систем була проведена оцінка води, що подається для 

зрошення при змішуванні прісних вод із ДСВ у різних пропорціях. 

Оцінювались такі варіанти: можливість використання ДСВ без розбавлення; 

можливість використання ДСВ при розбавленні їх прісними водами у 

пропорції 1:2; можливість використання ДСВ при розбавленні їх прісними 

водами у пропорції 1:1; можливість використання ДСВ при розбавленні їх із 

прісними водами у пропорції 2:1; прісна вода (табл. 4.1). 

Дослідження показали, що при створенні підпорів води в картових 

зрошувачах і господарських скидах мінералізація ДСВ знаходилася в межах 

1,0.1,7 г/л. При такій мінералізації найбільш придатною для зрошення є вода, 

що утворюється в результаті змішування ДСВ та прісної води у 

співвідношенні від 1:1 до 1:2. 
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Таблиця 4.1 – Хімічний склад ДСВ при розбавленні її з прісною водою 

Загальна 

мінералізація, 

г/дм3 

Іонний вміст 
Одиниці 

виміру 
Аніони Катіони 

HCO з Cl SO 4 Ca Mg Na+K 

Розбавлення 1:2  

0,70 
4,10 4,62 1,58 3,45 3,25 3,6 мг-екв/дм3 

0,244 0,161 0,076 0,069 0,039 0,083 г/дм3 

Розбавлення 1:1  

0,82 
3,67 6,66 2,45 3,36 3,33 6,09 мг-екв/дм3 

0,223 0,233 0,118 0,066 0,04 0,14 г/дм3 

Розбавлення 2:1  

0,99 
3,92 8,68 3,13 3,61 4,14 7,98 мг-екв/дм3 

0,239 0,304 0,3 0,144 0,099 0,184 г/дм3 

 

У випадку, коли підпори в каналах дренажно-скидної мережі не 

створюються, мінералізація дренажно-скидних вод може становити до 3 г/дм3, 

і в такому випадку найбільш придатною для зрошення рису є вода, яка 

утворюється в результаті змішування ДСВ та прісної води у співвідношенні 

від 1:3. За результатами досліджень [87] дренажно-скидні води змішані з 

прісними водами для зрошення можна подавати починаючи з періоду, коли 

карти повторно затоплюються після отримання сходів рису. 

Особливістю Придунайських РЗС є те, що вони знаходяться на 

обвалованих територіях, і на них подача води для зрошення з річки Дунай та 

відведення дренажно-скидних вод за межі кожної з рисових систем в Дунай 

здійснюється насосними станціями. Тому як для подачі води для зрошення, 

так і для відведення дренажно-скидних вод щорічно витрачаються значні 

енергоресурси. 

Ураховуючи, що для зрошення можна використовувати прісні води, 

змішані з ДСВ у співвідношеннях від 1:1 до 1:2, Турченюком В. О. зі 

співавторами [87] запропонована схема подачі та відводу води для кожного з 

модулів Придунайських РЗС, яка дозволить суттєво економити енергоресурси. 

При такій схемі ДСВ по напірному трубопроводу  подаються в басейн, з якого 
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переливаючись потрапляють в аванкамеру і після цього подаються для 

зрошення. 

Реконструкція водозабірного вузла при запропонованій схемі потребує 

мінімальних затрат, пов'язаних із влаштуванням басейну для змішування ДСВ 

із прісною дунайською водою, двох засувок і короткої ділянки напірного 

трубопроводу довжиною до 20 м. 

Завдяки використанню дренажно-скидної води для зрошення рису, по-

перше - зменшується забруднення джерел зрошення біогенними елементами і 

залишками гербіцидів та інсектицидів, що повністю не розклались, по-друге -

відпадає необхідність у перекачуванні значної кількості прісної води для 

поливів рису, завдяки чому досягається економія прісної води й 

електроенергії. 

 

4.2.1. Регульоване використання дренажно-скидних вод рисових 

зрошувальних систем 

 

Найбільш поширеними режимами зрошення рису у світі та Україні є 

постійне затоплення та укорочене затоплення. Вирощування за такими 

технологіями потребує значних затрат зрошувальної води, зрошувальна норма 

рису складає 15–20 тис. м3/га. Із значною водоподачею пов'язаний великий 

обсяг непродуктивних технологічних скидів, які здійснюються у природні 

водні об’єкти. В результаті відведення іригаційних стоків рисових 

зрошувальних систем (РЗС) у водні об'єкти в них частково змінюється 

мінералізація води, відбувається забруднення засобами хімізації та наносами, 

які виносяться із зрошуваних полів, що може викликати зниження 

рибопродуктивності, погіршення санітарних та інших показників якості води. 

Зважаючи на постійне підвищення вартості зрошувальної води та значні 

об'єми скидів за межі системи, вартість яких також підвищує собівартість 

продукції необхідно підвищити ефективність використання зрошувальної 

води при вирощуванні рису. 
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Стан вивчення проблеми. Вітчизняними та зарубіжними вченими було 

розроблено декілька способів зменшення зрошувальної норми рису та 

підвищення ефективності використання зрошувальної води. 

Переривчастий режим зрошення рису досліджувався багатьма вченими, 

зокрема Bouman, Cabangon, Belder, Lampayan та іншими, які встановили, що 

даний режим зрошення дозволяє зменшити зрошувальну норму на 15–30%, 

порівняно з постійним затопленням, що зменшує собівартість продукції на 

2025% [89–91]. 

Вирощування рису в умовах краплинного зрошення вимагає водоподачі 

11–14 тис. м3/га, що підвищує ефективність використання зрошувальної води 

у 1,5–2,0 рази, порівняно з режимом зрошення рису постійне затоплення [92]. 

При вирощуванні посухостійких сортів втрати урожаю на краплинному 

зрошенні, порівняно із режимом зрошення постійне затоплення складають 2–

4%, а середня урожайність 8 т/га [93]. 

При вирощуванні рису в Україні використовується «Технологія 

вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього 

середовища», до складу якої входить нормований ресурсозберігаючий режим 

зрошення рису. За цієї технології зрошувальна норма рису складає 15–18 тис. 

м3/га, а скиди 2–4 тис. м3/га, при цьому урожайність рису 7–8 т/га [94]. 

Результати досліджень. Для регулювання рівня води в дренажно-скидній 

мережі в процесі досліджень розроблено автоматичну підпірну гідроспоруду   

(рис. 4. 1), конструкція якої передбачає регулювання рівня води в дренажно-

скидній мережі. За умови перевищення відмітки рівня води в дренажно-

скидній мережі над відміткою поверхні чека з'являється можливість 

поверхневого зрошення та зрошення дощуванням супутніх 

сільськогосподарських культур. 
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Рисунок 4. 1 – Регулятор рівня дренажно-скидних вод 

1 – пристрій для регулювання рівня дренажно-скидних вод, 2 – бетонний 

оголовок, 3 – труба водовипуску, 4 – наноси, Н – глибина води у 

дренажноскидному каналі, h – глибина води у трубі водовипуску,         – напрям 

руху води. 

Регульоване використання ДСВ РЗС здійснювалось в умовах 

нормованого ресурсозберігаючого режиму водокористування. Після 

отримання сходів та проведення захисту посівів від бур'янистої рослинності 

хімічними препаратами чеки поступово затоплюються водою, щити на 

регулюючих спорудах закривають. Рівень води в скидних каналах 

підвищується до рівня поверхні землі в чеках, інколи вище. При цьому значно 

зменшується обсяг фільтраційних втрат з чеків, в окремих випадках виникає 

можливість подачі ДСВ із скидного каналу в чеки. Конструкція регулюючої 

гідроспоруди передбачає можливість регулювання рівня води в скидному 

каналі, та вимірювання витрат [95, 96]. 

Для визначення придатності для зрошення було проведено оцінку якості 

зрошувальної, дренажно-скидної води та води з чеків за ДСТУ 2730-94 «Якість 

природної води для зрошення. Агрономічні критерії» та ВНД 33-5.5-02-97 
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«Якість води для зрошення. Екологічні критерії». Оцінка якості зрошувальної 

води показала, що за небезпекою вторинного засолення та осолонцювання 

ґрунтів, її токсичного впливу на рослини, температурним режимом, за 

показником БСК5, вона відповідає І класу якості; за небезпекою підлуження 

ґрунтів, термодинамічними потенціалами – ІІ класу. Вода з чеків за 

небезпекою вторинного засолення та осолонцювання ґрунту, температурним 

режимом води та показником БСК5 відноситься до І класу якості; за 

небезпекою підлуження ґрунту, її токсичного впливу на рослини та 

термодинамічними потенціалами вода з чеків дослідних і контрольних ділянок 

відповідає ІІ класу якості. Дренажно-скидна вода з дослідних і контрольних 

ділянок відповідає І класу якості за температурним режимом та показником 

БСК5; за небезпекою підлуження ґрунту, її токсичного впливу на рослини та 

термодинамічними потенціалами – ІІ класу якості. 

Можливість регулювання дренажно-скидного стоку (ДСС) з’являється у 

першій декаді червня (рис. 4.2). Максимальні витрати ДСС зафіксовані з 

другої декади червня до третьої декади липня. Кількість дренажно-скидних 

вод зменшується до нуля в період з третьої декади липня до другої декади 

вересня. Дренажно-скидний стік з 1 га за період досліджень коливався від 34,8 

м3/га до 3198,5 м3/га, що складає 2–28% водоподачі (14275-17581 м3/га). Такі 

коливання ДСС обумовлені відсотком площі посіву рису та ступенем 

зарегулювання території РЗС. На основі аналізу і узагальнення даних 

досліджень ДСВ у вегетаційний період 2009-2012 рр. побудовано 

середньорічну модель ДСВ, гідрограф та інтегральну криву дренажно-

скидного стоку РЗС при регульованому використанні ДСВ (рис. 4.2). 

Розроблений спосіб регульованого використання дренажно-скидних вод 

РЗС дозволяє зменшити об'єми скидів за межі системи, за рахунок зменшення 

фільтраційних втрат з чеків та використання ДСВ для зрошення рису та 

супутніх сільськогосподарських культур в середньому на 1204 м3 з 1 га (табл. 

4.2). 
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Рисунок 4. 2 – Середньорічний гідрограф (А) та інтегральна крива (Б) 

дренажно-скидного стоку рисових зрошувальних систем при регульованому 

використанні ДСВ 

Дослідження проводилось на РЗС різного технічного рівня і показало, 

що чим менша площа чеків та протяжність дренажно-скидних каналів тим 

краще можна зарегулювати територію. Також велике значення має 

розміщення сільськогосподарських культур – найбільший ефект відмічено за 

умови вирощування рису на всій площі, що обслуговується зарегульованими 

скидами (2009–2010 рр.). 

Таблиця 4. 2 – Об'єм дренажно-скидного стоку з 1 га рисових 

зрошувальних систем за 2009–2014 рр. 

Рік дослі-
дження 

Дослід Контроль Вартість 

скидів, 

грн./м3 

Ефект 

Площа, 

га 

Стік з 1га, 

м3/га 

Площа, 

га 

Стік з 1 

га, м3/га 
м3/га % грн./га 

2009 51,5 347,53 106,0 2585 0,0036 -2238 86,54 8,06 

2010 45,5 400,99 85,5 2628 0,0028 -2227 84,74 6,24 

2011 45,5 1685,90 92,7 2581 0,0030 -895 34,68 2,69 

2012 178,7 2169,00 45,8 3020 0,0034 -851 28,17 2,89 

2013 43,3 4321,99 99,1 4606 0,0444 -284 6,16 12,59 

2014 43,3 2703,00 86,6 3431 0,0297 -727 21,19 21,59 

Середнє 

значення 
67,97 1938,07 85,95 3142 0,0145 -1204 43,58 9,01 

НІР 05 = 1267 м3/га 

 

На дослідних ділянках вирощувались середньостиглі сорти рису 

(Україна-96, Преміум, Віконт) та ранньостиглий сорт Серпневий. Найбільший 
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приріст урожайності було відмічено по сорту Віконт на ділянках І РЗС та ІІ 

РЗС (табл. 4. 3). Найвища урожайність на дослідних ділянках була зафіксована 

у 2011–2014 рр. Позитивний вплив на рослини рису від поливів дренажно-

скидними водами пояснюється підвищеним вмістом у них поживних речовин, 

порівняно із зрошувальною водою. Також варто відмітити, що при створенні 

підпору, зменшуються фільтраційні втрати з чеків, що зменшує вимивання 

поживних речовин у більш глибокі шари грунту. Це дозволяє підвищити 

урожайність рису, навіть по попереднику рис на 0,03–0,26 т/га, а по пласту 

багаторічних трав на 2,09–2,47 т/га (табл. 4. 3). 

Зрошувальна норма рису в середньому на дослідних ділянках за 2009-

2014 рр. склала 15144 м3/га, а на контрольних – 16348 м3/га (табл. 4.4). 

Зменшення зрошувальної норми рису за період дослідження склало в 

середньому 7,58 % (1221 м3/га). 

Таблиця 4.3 – Вплив регульованого використання дренажно-скидних 

вод рисових зрошувальних систем на урожайність рису 

Рік 

дослі-

дження 

Сорт 

Контроль Дослід 
Вартість 

зерна рису 

, грн./т 

Ефект 

площа, га 

урожай-

ність, 

т/га 

площа, га 
урожай-

ність, т/га 
т/га % грн./га 

2009 
Віконт 

19,2 6,12 
27,5 5,30 

6440 
-0,82 0 0 

Віконт 29,1 5,25 -0,87 0 0 

2010 

Україна- 

96 
7,0 5,53 18,9 5,53 

4770 
0 0 0 

Преміум 3,0 4,38 18,6 5,76 1,38 31,5 6583 

2011 Віконт 2,8 4,43 5,6 6,58 5420 2,15 48,5 11653 

2012 

Віконт 11,1 5,50 19,2 7,97 

4150 

2,47 44,9 10251 

Віконт 
18,8 6,15 

18,5 8,24 2,09 34,0 8674 

Віконт 18,0 8,24 2,09 34,0 8674 

2013 Віконт 3,6 6,16 3,8 6,42 5090 0,26 4,2 1079 

2014 Віконт 3,6 7,10 2,6 7,13 9670 0,03 0,4 290 

Середнє значення 8,64 5,67 16,18 6,64 592 0,88 16,6 4844 

НІР05 (за сортовим складом) = 0,72 т/га 

 

Продуктивність зрошувальної води - це об'єм зрошувальної води 

поділений на урожайність рису, характеризується коефіцієнтом 

водоспоживання (К) [97, 98]. При використанні базової технології цей 
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показник становив в середньому 2927 м3/1т зерна, а при застосуванні 

розробленого способу використання дренажно-скидних вод – 2352 м3/1т зерна 

(табл. 4.5). Отже підвищення ефективності використання зрошувальної води 

від впровадження розробленого способу в середньому за період проведення 

дослідження склало 575 м3/т зерна. 

Таблиця 4.4 – Зрошувальна норма рису на дослідних та контрольних 

ділянках за 2009–2014 рр. 

Рік дослідження 
Зрошувальна норма, м3/га 

Вартість 

зрошувальної води, 

грн./м3 

Ефект 

дослід контроль м3/га % грн. /га 

2009 14275 15525 0,010 -1250 8,05% 12,50 

2010 14428 15628 0,015 -1200 7,68% 18,00 

2011 14403 15581 0,020 -1280 8,22% 25,60 

2012 14838 16088 0,022 -1250 7,77% 27,50 

2013 15337 16567 0,024 -1230 7,42% 29,52 

2014 17581 18696 0,026 -1115 6,34% 28,43 

Середнє 

значення 
15144 16348 0,019 -1221 7,58% 23,59 

НІР 05 = 1318 м3/га 

 

Таблиця 4.5 – Ефективність використання зрошувальної води на рисових 

зрошувальних системах Інституту рису НААНУ 

Рік 

дослідження 

Урожайність рису, 

т/га 
Зрошувальна 
норма, м3/га 

Коефіцієнт водоспоживання 
м3/1 т зерна 

дослід контроль дослід контроль дослід контроль різниця 

2009 5,30 6,12 14275 15525 2693 2537 157 

2010 5,76 4,38 14428 15628 2505 3568 -1063 

2011 6,58 4,43 14403 15581 2189 3517 -1328 

2012 8,24 6,15 14838 16088 1801 2616 -815 

2013 6,24 6,16 15337 16567 2458 2689 -232 

2014 7,13 7,10 17581 18696 2466 2633 -167 

Середнє 
значення 

6,54 5,72 15144 16347 2352 2927 -575 

Таким чином, ресурсозберігаюче використання дренажно-скидних вод є 

одним з перспективних шляхів підвищення експлуатаційних показників 

рисових зрошувальних систем: зменшення зрошувальної норми рису на 1220 

м3/га, обсягу водовідведення на 1200 м3/га, підвищення урожайності рису. 

Дренажно-скидні води формуються на рисових зрошувальних системах 

за рахунок поверхневого стоку, бокової фільтрації з чеків та ґрунтових вод. 
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Об'єм дренажно-скидних вод з 1 га зарегульованих рисових зрошувальних 

систем в середньому складає 1938 м3/га, що дорівнює 13% від водоподачі. 

Об'єм дренажно-скидних вод, який можливо використати для зрошення 

сільськогосподарських культур залежить від пропускної спроможності 

скидних каналів та кількості регулюючих гідроспоруд. Двоступеневе 

регулювання режиму зрошення, що включає в себе регулювання рівня 

дренажно-скидних вод дозволяє зменшити об'єми водовідведення за межі 

рисових зрошувальних систем в середньому на 1200 м3/га. 

Розроблений спосіб використання дренажно-скидних вод рисових 

зрошувальних систем дозволяє зменшити зрошувальну норму рису в 

середньому на 1220 м3/га, що підвищує ефективність використання 

зрошувальної води на 575 м3/т зерна, в середньому.  

 

4.2.2 Повторне використання дренажно-скидних вод шляхом 

змішування їх з дніпровською водою 

 

З метою охорони навколишнього природнього середовища, збереження 

екологічної рівноваги в заливах Чорного моря спеціалізованим рисівним 

господарствам рекомендуємо зменшити скиди дренажно-скидних вод у 

рекреаційну зону за рахунок максимального використання їх в технології 

вирощування рису та супутніх культур рисових сівозмін шляхом змішування 

з дніпровською водою (дніпровська – 75% + дренажно-скидні стоки – 25%), 

що не впливатиме на врожайність, якість зерна рису та супутніх культур, 

забезпечить високий економічний ефект, екологічну рівновагу водних 

ресурсів Причорномор’я, стане гарантом якісного відпочинку людей в 

рекреаційній зоні Херсонщини. 

Отже, згідно з результатами досліджень використання змішаної 

поливної води в технології вирощування рису забезпечує несуттєве зниження 

врожайності зерна, але сприяє охороні навколишнього природного 

середовища. 
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На землях рисової системи нами проведені дослідження з доцільності 

подальшого змішування дніпровської води (I клас придатності) з дренажно-

скидними водами, вивчена залежність врожаю зерна рису та його якості від 

якості змішаної води (дніпровська – 75% + дренажно-скидні – 25%). 

Результати цих досліджень спрямовані на максимальне, а можливо, і на повне 

використання дренажно-скидних вод Рисової системи, як додаткового 

джерела водопостачання рису та супутніх культур рисової сівозміни. Все це 

сприятиме оздоровленню навколишнього середовища рекреаційної зони 

Причорномор’я. 

Виходячи з результатів досліджень, можна сказати, що малосуттєві 

зниження врожайності зерна рису при поливах змішаною водою мають велике 

загальнодержавне значення – дають можливість утилізувати дренажно-скидні 

стоки, що сприяє охороні навколишнього природного середовища 

рекреаційної зони Причорномор’я [99]. 

У хімічних аналізах у поливній воді та в зрошуваних ґрунтах рисових 

чеків у незначних кількостях зустрічаються пестициди та нітрати, вміст яких 

у зерні рису різного сорту подано в табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 – Вміст пестицидів і нітратів в зерні рису сортів різних груп 

стиглості залежно від якості поливної води, середнє за 2012–2015 рр. 

Досліджувані 

сорти 

Вміст пестицидів і нітратів в зерні 

рису при поливах водою 
Допустимий вміст 

елементу, мг/кг 

НІР05, мг/кг 
зерна 

Дніпровська Змішана 

1 2 3 4 5 

Піразосульфурон (сіріус), мг/кг 

Престиж < 0,001 < 0,001 

0,8 0,0004 
Серпневий < 0,001 < 0,001 

Віконт < 0,002 < 0,002 

Онтаріо < 0,001 < 0,001 

Пропіконазол (амістор), мг/кг 

Престиж < 0,005 < 0,005 

0,15 0,0008 
Серпневий < 0,005 < 0,005 

Віконт < 0,006 < 0,006 

Онтаріо < 0,005 < 0,005 
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1 2 3 4 5 

КарбенДазим (імпакт), мг/кг 

Престиж < 0,02 < 0,02 

0,60 0,005 
Серпневий < 0,02 < 0,02 

Віконт < 0,03 < 0,03 

Онтаріо < 0,02 < 0,02 

Нітрати, мг/кг зерна 

Престиж 14,6 16,4 

300 0,58 
Серпневий 27,4 29,8 

Віконт 30,4 31,2 

Онтаріо 23,3 25,5 

 

Вміст піразосульфурону (сіріус) у ранньостиглих сортів Престиж, 

Серпневий і середньостиглого сорту Онтаріо був незначним – <0,001 мг/кг 

зерна. Лише у середньостиглого сорту Віконт вміст даного пестициду 

перевищував всі досліджувані сорти на обох фонах зволоження на 0,001 мг/кг 

зерна. Концентрація досліджуваного пестициду, який зерно рису отримало за 

рахунок поливної води та ґрунту на рівні 0,001–0,002 мг/кг, становить лише 

13–26% від величини ГДК. 

Не отримано під час аналізу різниці вмісту пестициду пропіконазол 

(амістор) між сортами Престиж, Серпневий та Онтаріо. Суттєвим його вміст 

був у зерні середньостиглого сорту Віконт (0,006 мг/кг), оскільки величина 

гранично-допустимої концентрації амістору в 25–30 разів вища, ніж його вміст 

в інших досліджуваних сортах, що пояснюється лише високим рівнем 

урожайності зерна. 

Подібна залежність спостерігається і за вмістом у зерні рису пестициду 

карбендазиму (імпакт). Серед досліджуваних сортів більший вміст цього 

пестициду знову отримано в зерні середньостиглого сорту Віконт (<0,03 

мг/кг), що менше величини гранично-допустимої концентрації в 20 разів. 

Таким чином, незначний вміст пестицидів у поливній воді пояснюється 

зменшенням норм їх внесенням, вплив їх на якість зерна рису несуттєвий, а 

Продовження табл. 4.6 



91 

 

тому санітарно-екологічними службами дозволено використання рисової 

крупи в харчовій промисловості та як продукт дитячого харчування. 

Дослідженнями доведена зворотна залежність між урожайністю зерна 

рису та вмістом в ньому нітратів. Тому, у впровадженні нових перспективних 

високопродуктивних сортів рису в умовах використання поливної води з 

підвищеною мінералізацією слід постійно проводити моніторинг за 

підвищенням засоленості ґрунту, накопиченням в зерні рису важких металів, 

нітратів, максимально використовувати заходи по ліквідації можливих 

негативних наслідків. 

За умови зрошення незалежно від якості поливної води, знижується в 

зерні вміст білку, жиру, а вміст крохмалю, навпаки, підвищується. Різниця в 

показниках якості зерна кукурудзи досліджуваних господарств була 

малосуттєвою. Кращими за склоподібністю зерна рису були ранньостиглі 

сорти, зокрема Престиж. Плівчастість, як показник якості зерна рису, по 

сортах має суттєву різницю. Найвищим він був у ранньостиглого сорту 

Серпневий. Щодо виходу крупи, то найкращими спостерігалися такі сорти, як 

Престиж, Віконт, а також Онтаріо. У зерні рису залишки пестицидів, нітрати, 

але фактичні рівні їх значно нижчі чутливості методів визначення, тому таке 

зерно придатне для виготовлення продуктів дитячого харчування. 

 

 

4.3 Детоксикація пестицидів шляхом посіву рису по пласту багаторічних 

трав та сидератів 

 

Однією з важливих умов отримання високих і сталих врожаїв рису є 

введення і дотримання правильних сівозмін. Рисові сівозміни є системою 

організаційно-господарських, економічних та агротехнічних заходів, 

спрямованих на раціональне використання землі, розміщення і чергування 

культур, підвищення родючості ґрунтів і на цій основі одержання високих 

урожаїв як рису, так і супутніх культур. Рисові сівозміни дозволяють більш 
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раціонально використовувати зрошувані землі та збільшувати вихід продукції 

з одиниці площі, підвищувати ефективність добрив. Правильне чергування 

культур у сівозміні в сукупності з агротехнічними і меліоративними заходами 

прискорює окультурення земель, забезпечує мобілізацію їх родючості та 

підвищення врожайності рису при зниженні витрат на одиницю отриманої 

продукції [100–104]. 

Рисові сівозміни повинні будуватись таким чином, щоб забезпечувати 

достатню маневреність у зміні співвідношення культур та їх чергування без 

перебудови рисової зрошувальної системи. Вибір сівозміни залежить, в першу 

чергу, від спеціалізації господарства та меліоративних умов його території. В 

рисосійних господарствах рис, як провідна культура, повинен займати 

найбільшу площу [105–107]. В той же час у більшості зон рисосіяння 

господарства багатогалузеві, з інтенсивним тваринництвом. Тому в сівозміні, 

окрім рису, необхідно вирощувати кормові бобові культури, в тому числі 

люцерну і еспарцет, котрі до того ж є найкращими попередниками рису, а 

також збагачують ґрунт органічними речовинами, покращують його фізичні 

властивості, сприяють посиленню мікробіологічних процесів. 

Порядок чергування культур у рисовій сівозміні тісно пов'язаний з 

біологією рису, а також специфічними умовами, в яких він вирощується – 

затопленням поля відповідним шаром води [108]. Правильно складена 

сівозміна повинна задовольняти вимоги культури рису та сприяти проведенню 

всіх агротехнічних і меліоративних заходів його вирощування. 

Через свою специфіку рисові сівозміни мають вузьку спеціалізацію, що 

пов’язано, в першу чергу, з територіальним обмеженням районів рисосіяння 

та великими капітальними вкладеннями на побудову зрошувальних систем 

[106, 109, 110]. 

Рисові сівозміни виконують свої функції тільки в тому випадку, якщо 

вони покладені на систему, з чітко працюючою дренажно-скидною мережею, 

яка забезпечує необхідний режим зрошення, та достатню автономність 

кожного окремого поля [111]. 
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Дослідження і практика показують, що таким вимогам в більшій мірі 

відповідають багатопільні рисові сівозміни, і, в тому числі, восьмипільні 

сівозміни, а в деяких зонах шести-, семи- і дев'ятипільні. 

Сівозміни з короткою ротацією виправдовують себе на масивах з 

погіршеними гідрологічними умовами, де вирощування багаторічних трав 

практично неможливе через вимокання [112]. 

Ґрунти, що отримують поживні речовини лише з мінеральних добрив, а 

на сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва – 

переважно азотних, виявляють зниження продуктивності і характеризуються 

погіршенням фізико–механічних, хімічних та мікробіологічних властивостей, 

а також низькою ефективністю використання мінерального азоту. Такі ґрунти 

потребують додаткових джерел живлення органічного походження, що сприяє 

позитивному балансу поживних речовин та утриманню їх на оптимальному 

рівні, створенню більш сприятливих умов для розвитку рослин. Одним з 

напрямків підтримання родючості ґрунтів рисових систем є використання 

зелених добрив (сидератів). 

Зелене добриво – це свіжа рослинна маса, зароблена в ґрунт для 

збагачення його органічною речовиною та основними поживними 

речовинами. Цей прийом називають сидерацією, а сільськогосподарські 

рослини, що вирощують для отримання добрив – сидератами [113]. 

У рисівництві багатьох країн досить поширено використання на зелене 

добриво бобових культур – природних фіксаторів азоту: різних видів 

Crotolaria, Sesbania speciosa, Tephrosia purpurea, Vigna sinensis, а також 

папороті Asolla pinnata. В країнах СНД найбільш перспективними вважають 

посіви зимуючого гороху на північному Кавказі; машу та різних видів гороху 

– в Середній Азії, сої – на Далекому сході; буркун, хрестоцвіті (ріпак, гірчиця), 

озиме жито – на півдні України [114]. 

Широкого розповсюдження в рисосійних господарствах південних 

регіонів України у якості сидерального добрива набули посіви озимого жита. 

На момент заробки в ґрунт перед сівбою основної культури – рису (II декада 
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квітня) озиме жито накопичує до 8 т/га органічної маси, що містить 90 – 100 

кг азоту, 50 – 60 кг фосфору та 190 – 200 кг калію. Оптимальним способом 

заробки сидерату в ґрунт вважається придисковування його важкими 

боронами в два сліди в діагонально – перехресному напрямку [115]. Проте  

слід відмітити, що у порівнянні з іншими сидеральними культурами, жито 

містить  меншу кількість поживних речовин, зокрема азоту на невідповідне до 

біологічних потреб рослин рису співвідношення основних елементів. Високий 

вміст в соломистій біомасі жита важкорозчеплюваних вуглеводнів уповільнює 

її мінералізацію в ґрунті та потребує додаткових витрат мінерального азоту 

для формування відповідної мікрофлори. Розвинута мичкувата коренева 

система із залишками ґрунту під час обробітку утворює досить крупні брили, 

що потребує додаткового подрібнення для утворення оптимальної структури 

ґрунту під посів рису. 

Рекомендоване насичення сівозмін рисом, як основною культурою, 

дозволяє стабілізувати загальне водоспоживання на оптимальному рівні, 

забезпечує підвищення родючості ґрунту за рахунок використання кращих 

попередників і застосування органічних і сидеральних добрив, а також 

дозволяє своєчасно звільнити поля від супутніх культур з метою проведення 

агротехнічних заходів для підтримання належного фітосанітарного та 

меліоративного стану систем [116–118]. 

Сидеральні культури, відрізняючись від рису своєю біологією та 

агротехнікою, суттєво покращують фітосанітарний стан у рисових полях і 

послаблюють негативні наслідки несприятливого попередника в полях із 

тривалими повторними посівами рису. Заорювання зеленої маси у поєднанні з 

внесенням мінеральних добрив забезпечує одержання урожаю рису на рівні 70 

– 80 ц/га, що прирівнюється до його продуктивності по скибі люцерни. 

Особливе значення має використання проміжного сидерату – озиме жита 

в агромеліоративному полі. Посів озимого жита на зелене добриво проводять 

у вересні – жовтні. До сівби рису наростає до 9–12 т/га зеленої маси, після 

заробки якої залишається достатньо часу для підготовки ґрунту під рис. Це 



95 

 

дозволяє поповнити запаси органічних речовин у ґрунті, а також зменшити 

норму внесення мінеральних добрив. 

Для зони рисосіяння слід рекомендувати в якості проміжних культур на 

зелений корм та зелене добриво в зайнятих та сидеральних парах зернобобові 

культури та однорічні трави: 

1) для посіву в зайнятих та сидеральних парах – озима пшениця, ярий 

ячмінь, вико-вівсяна суміш; 

2) в якості проміжних культур на зелений корм та добриво: 

- для літніх посівів у парових полях: горох, вика яра + овес; 

- для осінніх (озимих) посівів в парових та рисових полях: озиме жито, 

озима вика, озимий ріпак в чистих та змішаних посівах [119]. 

Проміжні культури змінюють агроценоз та створюють перерву в 

повторних посівах рису, збагачують ґрунт органічними речовинами високої 

біологічної цінності, в результаті чого посилюється мікробіологічна діяльність 

та створюється сприятливий окисно-відновлювальний потенціал в 

затопленому ґрунті рисового поля [116]. 

Порівняно високий рівень теплозабезпечення і тривалий безморозний 

період дають можливість широко використовувати поєднання основної та 

проміжних культур у рисових сівозмінах. 

Люцерна – кращий попередник рису, урожай якого в значній мірі 

залежить від стану посівів люцерни. Тому її вирощуванню слід приділяти 

належну увагу. В ранньому посіві вона висівається під покрив ярого ячменю 

на зерно. Літні безпокривні (чисті) посіви люцерни покращують 

фітосанітарний стан і дозволяють ефективно боротися зі злаковими та 

болотними бур’янами, а також суттєво впливають на підвищення родючості 

ґрунту [120]. 

В агромеліоративному полі слід вирощувати в першу чергу культури, які 

максимально використовують весняні запаси вологи, а тому менше 

потребують поливів, швидко нарощують зелену масу і пригнічують розвиток 

бур’янів. До таких культур відносяться ярі та озимі зернові культури, 
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зернобобові, гречка, однорічні трави, бобові та хрестоцвіті культури: буркун, 

ярий ріпак і гірчиця, які показали добрі результати у випробуванні на полях 

Інституту рису [116]. 

Рисова сівозміна вважається освоєною, якщо всі культури займають 

відведену їм кількість полів, висіваються після попередників, прийнятих 

даною схемою, та дотримується встановлена технологія їх вирощування. 

Порушення сівозмін недопустиме, а перехід на незмінне вирощування 

рису призводить до зниження врожаю, збільшення засміченості, погіршення 

фітосанітарного та меліоративного стану системи [121]. 

Отже, важливою умовою стабільного виробництва продукції на землях 

рисових зрошувальних систем без порушення їх екологічної рівноваги є 

дотримання науково обґрунтованих рисових сівозмін з коротким періодом 

ротації основної культури і обов’язковим приорюванням в ґрунт решток 

продукції рослинництва, введення до сівозмін полів, де вирощуються 

зернобобові культури, які не тільки тимчасово поповнюють ґрунт біологічно 

зв’язаним азотом, але й підвищують економічну ефективність. Крім того 

обов’язковим є періодичне висівання сидеральних культур, серед яких 

перевагу слід надавати бобовим озимим культурам, таким як озима вика, 

зимуючий горох. 

 

 

4. 4 Локалізація та детоксикація пестицидів в межах рисових зрошувальних 

систем 

 

Гербіциди, які застосовуються в рисосіянні, надходять до колекторно–

дренажної мережі зі скидними водами та фільтраційним потоком. Попередні 

дослідження показали, що залишкові кількості гербіцидів пропаніда та 

ордрама просочуються із фільтраційними водами на значну глибину та 

мігрують за межі рисового поля навіть при низьких значеннях фільтрації, 

створюючи загрозу забруднення природних вод. 
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Запобігти втратам гербіцидів внаслідок міграції їх у ґрунтові води та 

дренажну мережу можна за допомогою протифільтраційних заходів. Однак 

застосування відомих екранів із асфальту, бітуму, полімерних та інших 

водонепроникних матеріалів неможливо на зрошувальних землях, оскільки 

воно не дозволяє регулювати умови фільтрації, негативно впливає на 

вегетацію сільськогосподарських культур та потребує великих капітальних 

витрат. Суглинковий екран, який створюється на рисових чеках під кореневим 

шаром, при освоєнні сильно фільтруючих земель для рисосіяння, має низьку 

сорбційну здатність по відношенню до гербіцидів, які застосовуються при 

вирощуванні рису. В зв’язку з цим було проведено пошук добавок, які 

ефективно зв’язують гербіциди, але  стійкі до вимивання фільтраційними 

водами та розкладання ґрунтовими мікроорганізмами і одночасно безпечні для 

рослин рису. 

 

4.4.1 Сорбційні властивості ґрунтів рисових зрошувальних систем 

 

Між сорбційною здатністю ґрунтів по відношенню до гербіцидів та 

вмістом в них гумусу існує пряма пропорційна залежність. Гумусові речовини 

відповідають ще ряду інших вимог: зв’язуються глинистими мінералами, 

утворюючи стійкі органічно–мінеральні комплекси, які дуже повільно 

розкладаються ґрунтовими мікроорганізмами, та будучи природним 

компонентом родючих земель позитивно впливають на розвиток 

сільськогосподарських культур. Джерелом гумусових речовин може бути 

торф, який вже розклався, перегній та інші природні матеріали. 

 

4.4.2 Модельні експериментальні дослідження щодо запобігання 

забрудненню дренажних вод пестицидами 

 

Далі наведено спосіб запобігання забрудненню дренажних вод 

гербіцидами на рисових зрошувальних системах, який включає в себе 
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формування під кореневим шаром суглинкового прошарку з додаванням до 

нього речовин гумусової природи. Розробка складу та технології створення 

прошарку ґрунтується на результатах модельних та польових експериментів у 

Херсонській області. Модельні експерименти проводились у спеціальних 

мікрочеках площею 0,3 м2, які були обладнані пристроєм для збирання 

фільтрату. В дослідах використовували дернований слаборозвинутий 

супіщаний ґрунт, який містив гумус, що зменшувався зверху до низу від 2,51% 

до 0,63% , ємкість поглинання складала 18,2 мг-екв на 100 г. На глибині 40 см 

створювали суглинковий прошарок товщиною 10 см, який складався із 67,6% 

суглинку, 30,8% води та 0,2% гумату натрію. Гумат натрію вилучали із торфу, 

який розклався, за допомогою розчину їдкого натрію. Для підвищення 

антифільтраційних властивостей прошарку до його складу вводили хлористий 

калій (1,2%) та хлористий амоній (0,2%). Кількість солей розраховувалась 

виходячи із величини ємкості поглинання суглинку. 

Контролем слугували мікрочеки без прошарку та із суглинковим 

прошарком без внесення гумусових речовин. Посіви рису в мікрочеках 

обробляли пропанідом у дозі 7 кг/га за д.р. Через двоє діб після обробітку 

гербіцидами у мікрочеки подавали зрошувальну воду та в подальшому 

підтримували водний режим відповідно до існуючої технології вирощування 

рису до повного зникнення залишкових кількостей гербіциду у шарі 

затоплення. Витрати води на фільтрацію складали 10 мм/добу. В фільтратах 

періодично визначали вміст  гербіциду  та його метаболіту 3,4-дихлораніліну 

(3,4-ДХА) модифікованим колориметричним методом. 

У фільтратах контрольних варіантів на протязі всього періоду 

спостережень знаходили тільки 3,4-ДХА. Суглинковий прошарок 

обумовлював зниження його концентрації у фільтратах на порядок порівняно 

із контрольним варіантом без прошарку, а прошарок із гуматами забезпечив 

відсутність токсиканту. 
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4.4.3 Дослідно-виробнича перевірка ефективності способу захисту 

дренажних вод від забруднення пестицидами 

У польових умовах на протязі двох років проводили досліди на ділянках 

площею 15 м2 із піщаними ґрунтами у ТОВ СП «Басматі» Херсонської області. 

На глибині 40-50 см створювали прошарок товщиною 10–12 см, який 

складався із 70% суглинку, 29% води та 1% гумусових речовин, які вилучались 

водним аміаком із торфу. Контролем слугували ділянки без прошарку та із 

суглинковим прошарком без внесення гумусових речовин. Досліди проводили 

у двох варіантах: із обробленням посіву рису пропанідом у дозі 7 кг/га і 

внесенням у ґрунт ордраму у дозі 5 кг/га за д.р. Для відбору проб дренажної 

води кожну ділянку облаштували свердловиною. Вміст гербіцидів у воді 

визначали на хроматографі «Цвет-100», модель 106. Величина фільтрації води 

у результаті створення прошарку знизилася із 1,8 м/добу до 0,007 м/добу. 

Наявність суглинкового прошарку обумовило зменшення концентрації 

пропаніду у дренажній воді в 5–18 разів, ордраму – в 30 разів у порівнянні із 

контролем (табл. 4.7, перший термін відбору проб). При цьому абсолютні 

значення концентрації ордраму приблизно на порядок перевищували значення 

концентрації пропаніду та були значно вищі ГДК. Прошарок із гумусовими 

речовинами сприяв практично повному поглинанню гербіциду та 

забезпечував відсутність його у дренажних водах. Не дивлячись на 

локалізацію гербіцидів у прошарку, до кінця вегетаційного періоду в ньому та 

у прилеглих шарах ґрунту гербіциди не виявлені. При цьому відбулось 

підвищення кількості мікроорганізмів в 1,5 рази над прошарком, у прошарку 

в 7–10 разів (табл. 4.7 і табл. 4.8) 
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Таблиця 4.7 – Вплив прошарку на якісний вміст мікроорганізмів, які 

приймають участь в перетворенні пропаніду 

 Середовище М'ясо-пептонний агар 
М'ясо-пептонний агар +0,1% 

пропаніду 

 Варіант 

Загальна 

кількість 

мікроорганізмів, 

тис./г 

% до 

контролю 

Загальна 

кількість 

мікроорганізмів, 

тис./г 

% до 

контролю 

Г
р
у
н

т 
н

ад
 

п
р
о
ш

ар
к
о
м

 

Контроль/без 

прошарку/+ 

пропанід 

1230 100,0 93 100,0 

З прошарком 

без гербіциду 
2020 164,2 139 149,5 

З прошарком + 

пропанід 
1800 146,3 276 296,8 

П
р
о
ш

ар
о
к
 

Контроль/без 

прошарку/+ 

пропанід 

1460 100,0 156 100,0 

З прошарком 

без гербіциду 
14320 980,8 1420 910,3 

З прошарком + 

пропанід 
12560 860,3 2280 1461,5 

 

Таблиця 4.8 – Вплив прошарку на якісний вміст мікроорганізмів, які 

приймають участь в перетворенні ордраму 

 

Середовище М'ясо-пептонний агар 
М'ясо-пептонний агар +0,1% 

пропаніду 

Варіант 

Загальна 

кількість 

мікроорганізмів, 

тис./г 

% до 

контролю 

Загальна 

кількість 

мікроорганізмів, 

тис./г 

% до 

контролю 

Г
р
у
н

т 
н

ад
 

п
р
о
ш

ар
к
о
м

 

Контроль/без 

прошарку/+ 

пропанід 

349,3 100,0 6,8 100,0 

З прошарком 

без гербіциду 
614,3 175,9 5,7 83,8 

З прошарком + 

пропанід 
538,2 154,1 7,4 108,9 

П
р
о
ш

ар
о
к
 

Контроль/без 

прошарку/+ 

пропанід 

268,3 100,0 16,2 100,0 

З прошарком 

без гербіциду 
1906,3 710,5 30,4 187,7 

З прошарком + 

пропанід 
17821 6642 31,2 192,7 
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Ефективність запобігання забруднення дренажної води гербіцидами 

шляхом створення запропонованого варіанту прошарку під кореневим шаром 

на рисових чеках перевірена в дослідно–виробничих умовах на одному із 

рисових чеків (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 – Схема дослідно-виробничої ділянки рисової зрошувальної 

системи щодо випробування ефективності суглинкового прошарку 

 

Ґрунти – лучні важкосуглинкові. Підстилаючі породи містять суглинки, 

супіски, тонко – та мілко зернисті піски алювіального генезису. Вміст гумусу 

у верхньому горизонті складав 2,47%. Прошарок шириною у 18 м створювали 

шляхом внесення та наступним заорюванням перегною в полосі чеку, яка 
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примикала до дрени. В прошарку вміст гумусу складав 4,16% – 4,96%, 

глинистих часток – біля 40%. Ґрунти ділянки обробляли ордрамом у дозі 8 

кг/га за д.р. Для контролю за вмістом залишкових кількостей гербіциду у 

дренажній воді облаштували три створи спостережних свердловин по нормалі 

до дрени (рис. 4.4–4.6). До складу кожного створу входив один кущ, який 

розташовувався на рисовому чеці, та дві одиночні свердловини на краях 

обвалування між рисовим чеком та дреною. Глибина свердловин складала 1 – 

3,5 м. Один із створів спостережних свердловин був розташований на 

контрольній ділянці чека (без прошарку). Проби для визначення ордраму у 

дренажній воді та у воді на чеці відбирали із моменту створення постійного 

шару затоплення до кінця вегетаційного періоду. 

 

 

Рис. 4.4 – Схема розташування спостережних свердловин (у розрізі) на чеці 

без прошарку 
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Рис. 4.5 – Схема розташування спостережних свердловин (у розрізі) на чеці з 

прошарком. 

 

 

Рис. 4.6 – Схема розташування спостережних свердловин (у розрізі) на чеці з 

прошарком. 

 

Результати газохроматографічного аналізу свідчать про те, що наявність 

прошарку, який поглинає гербіциди, знижує у 7 – 10 разів (порівняно із 

контролем) вміст ордраму у потоці ґрунтових вод, які надходять до дрени. 
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Концентрація ордраму, яку визначали у воді із свердловин, що безпосередньо 

розміщувалися біля дрени, на протязі всього часу спостережень не 

перевищувала гранично допустиму для води рибогосподарських водних 

обєктів. Локалізація гербіциду у ґрунтовому шарі та у прошарку забезпечує 

посилення гербіцидної дії препарату, про що опосередковано свідчать 

результати визначення ордраму у шарі затоплення(табл. 4.9, 4.10.). 

 

Таблиця 4. 9 – Концентрація гербіциду у дренажних водах, мкг/дм3 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

іб
 

п
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л
я
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б
р
о
б

іт
к
у
 Пропанід Ордрам 

К
о

н
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о
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ь
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у
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н
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о
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у
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о
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о
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гу
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о
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о
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С
у

гл
и

н
к
о

в
и

й
 

п
р
о

ш
ар

о
к
 і

з 

гу
м

ат
ам

и
 

Дослід 1 

1 61 12 5,6 6984 218 н.ч.м 

3 8 1 н.ч.м 23 13 н.ч.м 

12 5 н.ч.м н.ч.м 5 н.ч.м н.ч.м 

Дослід 2 

1 588 33 н.ч.м 5030 165 н.ч.м 

2 364 11 н.ч.м 62 24 н.ч.м 

7 12 2 н.ч.м 3 н.ч.м н.ч.м 
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Таблиця 4. 10 – Концентрація ордраму у дренажних водах та у шарі 

затоплення, мкг/дм3 

Кількість 

 діб 

 після  

затоплення 

Номери свердловин 
Шар 

 затоплення 

із прошарком без прошарку 

із
 п

р
о

-

ш
ар

к
о

м
 

б
ез

 п
р

о
-

ш
ар

к
у
 

3, 4, 

5, 6* 
9, 11* 10, 2* 1, 2* 7 8 

1 2,3 — — 45 — — 90 38 

3 2,4 — — 47 — — 66 29 

6 2,1 — — 22 — — 44 24 

9 1,4 — — 33 — — 35 19 

12 1,6 2,6 2,0 29 20 17 29 17 

16 1,7 2,2 1,8 34 24 17 24 10 

20 1,2 1,3 1,1 25 19 15 22 8 

24 1,0 1,3 1,4 24 17 16 20 6 

38 0,8 2,0 1,0 20 18 12 16 3,5 

70 0,2 0,9 0,4 17 14 11 8 1,5 

79 н.ч.м 0,4 0,2 14 14 7 5 н.ч.м 

86 н.ч.м н.ч.м н.ч.м 11 13 8 4 н.ч.м 

*Наведені середні значення концентрацій по свердловинах 

                          Риска означає відсутність даних. 

 

 

Відсутність залишкових кількостей ордраму у прошарку на кінець 

вегетаційного періоду дозволяє зробити висновок про те, що накопичення 

токсиканту у ньому не відбувається. 

Таким чином, речовини гумусової природи, які вводяться до складу 

суглинкового прошарку, збільшують локалізацію гербіцидів на рисових чеках 

та практично повністю виключають надходження залишкових кількостей 

токсиканту до дренажної мережі. Розрахунки зроблені на електроінтеграторі 

БУСЭ-70 показали, що закладення прошарку достатньо у полосі чеку, яка 
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примикає до дрени, та має ширину 0,10 – 0,15 довжини чеку, оскільки саме тут 

формується 90-95% об’єму фільтраційного стоку (рис. 4.7.).  

 

(а - в розрізі, б - в плані): 

1 – поверхня чеку, 2 - дренажний канал, 3 – зрошувальний канал,  

4 – прошарок. 

Рис. 4.7 – Розміщення прошарку на рисовому чеці 

При необхідності значно зменшити фільтрацію зрошувальної води 

пропонується наступний склад прошарку: суглинку (який містить у своєму 

складі глинистих часток не менше 18–20%)  65–70%, хлористого калію 1,2–

2,0%, хлористого амонію 0,2–0,5%, солей гумінових кислот 0,2–1,0%, води – 

решта. Використання запропонованих солей для створення прошарку, який 

буде затримувати воду та гербіциди, дозволяє запобігти негативній дії 

хлористого натрію, що використовують у відомих способах створення 

осолонцьованих суглинкованих екранів. 

 

4.4.4  Облаштування протифільтраційного прошарку 

Прошарком, який затримує гербіциди, може слугувати виготовлена та 

викладена на вийняту поверхню чеку однорідна пастоподібна маса, яка має у 

своєму складі вище перелічені компоненти, і на яку потім зверху насипається 

шар  поверхневого ґрунту. Можливе закладання суглинку на вийняту 
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поверхню чеку із послідуючим внесенням гуміфікованого  матеріалу, 

перемішуванням, зволоженням та ущільненням насипаного шару до об’ємної 

маси 1,5–1,6 кг/см3. Спрощене облаштування прошарку може бути досягнуто 

шляхом створення його на поверхні чеку та подальшим заорюванням його 

плантажним плугом марки ППН-40. Розміщення прошарку під кореневим 

шаром рисового чеку, виключає руйнуючу дію коріння бур’янів рисових 

систем, які в основному розміщуються на глибині 30–40 см, та забезпечує його 

функціонування протягом довгого часу. 

Облаштування прошарку відбувається при будівництві, реконструкції 

або при проведенні капітального планування рисової системи та включає 

наступні основні операції: 

1. Зняття верхнього 30–40 см кореневого шару ґрунту на прилеглій до 

дрени ділянці (10–15 % від площі чеку). 

2. Укладка суглинку на скриту поверхню чеку шаром 15 см (в рихлому 

стані). 

3. Внесення на шар рихлого суглинку гуміфікованого матеріалу 

(розкидання, розсіювання, оприскування). Витрата гуміфікованого матеріалу 

на 1 м2 наступна: перегній або розкладений торф – 2,0–5,0 кг; гуматні порошки 

– 0,3–1,5 кг. 

4. Перемішування суглинку з гуміфікованими матеріалами дисковими 

боронами або ротаційною мотигою. 

5. Зволоження утвореного прошарку. При використанні гуматних 

порошків – чистою водою з розрахунку 20–30 л/м2. У випадку застосування 

торфу або перегною – лужним розчином, який забезпечує на 1 м2 0,10–0,15 кг 

їдкого натру. 

6. Ущільнення прошарку до об'ємної ваги 1,5–1,6 кг/см3. Операція 

виконується гладкими катками після висихання прошарку. 

7. Повернення знятого кореневого шару ґрунту на рисовий чек. 

Потрібно відмітити, що використання суглинкового екрану із добавками 

зменшує винос біофільних елементів, що викликають евтрофікацію водних об’єктів. 
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ВИСНОВКИ 

1. Проведений  аналітичний огляд науково-технічної літератури, 

відомчих матеріалів та результатів власних досліджень дозволив виявити 

специфіку рисових зрошувальних систем як точкових джерел забруднення 

шельфу Чорного та Азовського морів 

2. Детальний аналіз складових технології вирощування рису дозволяє 

оптимізувати водокористування та врахувати особливості нормування 

водовідведення з рисових зрошувальних систем. 

3. Розроблена УКРНДІЕП методика розрахунку виносу пестицидів 

дозволяє прогнозувати наслідки застосування засобів захисту рослин. 

4. Для зниження та попередження забруднення дренажно-скидних вод 

рисових зрошувальних систем агрохімікатами і відповідно зниження 

антропогенного навантаження на затоки Чорного та Азовського морів 

складено перелік існуючих водоохоронних заходів. 

5. Сформований комплекс водоохоронних заходів включає: 

- попереджувальні заходи організаційно-господарського характеру; 

- систему агротехнічних прийомів; 

- застосування інженерно-меліоративних заходів з урахуванням 

різнорідності ґрунтово-меліоративних умов району рисосіяння. 

 

Результати виконання НДР за першим етапом є вихідними даними для 

розробки запланованих технічним завдання «Рекомендацій щодо 

впровадження сучасних заходів захисту шельфу Чорного та Азовського морів 

від забруднення дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем» 

 

Виконана наукова робота повністю відповідає Технічному завданню. 
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сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища 

лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів 

моніторингу довкілля; член Ради молодих вчених 

17.  Пісня Леонід Андрійович – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник 

лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи 

18.  Саввова Оксана Вікторівна – д-р. техн. наук, доц., старший науковий співробітник 

лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу 

19.  Свердлов Борис Соломонович –  старший науковий співробітник лабораторії 

оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи 

20.  Ткачова Олена Володимирівна – завідувач сектору розробки систем управління 

відходами лабораторії охорони атмосферного повітря та систем управління 

відходами 

21.  Уберман Володимир Ілліч – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник. 

лабораторії проблем формування та регулювання якості вод 

22.  Хабарова Ганна Володимирівна – канд. техн. наук, старший науковий співробітник 

лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу, член Ради 

молодих вчених 

23.  Цапко Наталія Сергіївна – канд. техн. наук, начальник відділу міжнародного 

співробітництва та науково-технічної інформації; вчений секретар спеціалізованої 

вченої ради К 64.812.01 

24.  Шевченко Людмила Петрівна – завідувач сектору оцінювання екологічного стану 

територій лабораторії екологічної гідрогеології та оцінювання екологічного стану 

територій 

25.  Юрченко Анатолій Іванович – завідувач лабораторії природоохоронних заходів в 

агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах  

 

 

ЗАПРОШЕНІ:  

Бабіч О. В. – провідний науковий співробітник, канд. техн. наук, УКРНДІЕП; 

Мельник А. Ю. – науковий співробітник, УКРНДІЕП; 

Черба О. В. – науковий співробітник, УКРНДІЕП; 

Лачин С. В.– науковий співробітник, УКРНДІЕП; 

Михайлова С. В. – науковий співробітник, УКРНДІЕП; 

Ємельянов С. П. – науковий співробітник, УКРНДІЕП; 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

7. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 23 «Розроблення наукових 

рекомендацій щодо впровадження сучасних заходів захисту Чорного та Азовського морів 
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від забруднення дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем» (проміжний 

звіт) на замовлення Мінприроди України. 

Науковий керівник: Юрченко Анатолій Іванович  

Доповідач: Юрченко Анатолій Іванович 

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович 

Рецензент зовнішній: Уткіна Катерина Богданівна, доцент кафедри екологічної безпеки 

та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, канд. геогр. наук, доц. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Юрченко А. І. – виступив з доповіддю про розгляд науково-дослідної роботи  

№ 23 «Розроблення наукових рекомендацій щодо впровадження сучасних заходів 

захисту Чорного та Азовського морів від забруднення дренажно-скидними водами 

рисових зрошувальних систем» (проміжний звіт) на замовлення Мінприроди України. У 

своїй доповіді він розповів, що актуальність роботи пов’язана з незадовільним екологічним 

станом шельфу Чорного та Азовського морів, що вимагає розробки заходів щодо 

попередження та зменшення антропогенного навантаження на прибережну частину 

Чорного та Азовського морів, яка підтверджується: наказом Мінприроди України від 

15.10.2014 р. № 317 «Заходи передбачені Угодою про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейськими співтовариствами з атомної енергії і 

їхніми державами – членами, з іншої сторони, відповідальність за реалізацію яких 

покладена на Мінприроди» (Ст. 409, 411–413 «Вжиття заходів, спрямованих на зниження 

рівня забруднення навколишнього природного середовища Азовського та Чорного морів, 

поліпшення їх екологічного стану»). 

 

Протоколом про захист морського середовища Чорного моря від забруднення з наземних 

джерел (ст. 1, ст. 2), про захист Чорного моря від 21.04.1992 р. (Бухарест); Стратегічним 

планом дій для відновлення та захисту від 31 жовтня 1996 р. (п. 32, п. 34). 

 

Основні завдання роботи: 

 

1. Виконати аналіз науково-технічної літератури, відомчих матеріалів та 

результатів власних експериментальних досліджень щодо специфіки рисових 

зрошувальних систем як точкового джерела забруднення заток Чорного та 

Азовського морів. 

 

2. Провести аналіз літературних даних та власних досліджень щодо 

існуючих  водоохоронних заходів на рисових зрошувальних системах по 

зменшенню та попередженню надходження забруднюючих речовин до 

шельфу Чорного та Азовського морів. 

 

3. Розробити наукові рекомендації щодо впровадження сучасних 

заходів захисту шельфу Чорного та Азовського морів від забруднення 

дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем. 

 

Основні результати роботи: 

 

1. Проведено аналіз науково-технічної літератури, відомчих матеріалів і 

результатів власних досліджень та виявлена специфіка рисових 

зрошувальних систем як точкового джерела забруднення шельфу 

Чорного та Азовського морів. 
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2. Виконано детальний аналіз технології вирощування рису та 

проведено оптимізацію водокористування. 

3. Встановлені особливості нормування водовідведення дренажно-

скидних вод з рисових зрошувальних систем. 

 

4. Складено перелік та наданий детальний аналіз існуючих 

водоохоронних заходів щодо зменшення та попередження надходження 

забруднюючих речовин з дренажно-скидними водами рисових 

зрошувальних систем до шельфу Чорного та Азовського морів. 

 

 

Висновки: 

 

1. Проведений  аналітичний огляд науково-технічної літератури, відомчих матеріалів 

та результатів власних досліджень дозволив виявити специфіку рисових зрошувальних 

систем як точкових джерел забруднення шельфу Чорного та Азовського морів 

 

2. Детальний аналіз складових технології вирощування рису дозволяє оптимізувати 

водокористування та врахувати особливості нормування водовідведення з рисових 

зрошувальних систем. 

 

3. Розроблена УКРНДІЕП методика розрахунку виносу пестицидів дозволяє 

прогнозувати наслідки застосування засобів захисту рослин. 

 

4. Для зниження та попередження забруднення дренажно-скидних вод рисових 

зрошувальних систем агрохімікатами і відповідно зниження антропогенного 

навантаження на затоки Чорного та Азовського морів складено перелік існуючих 

водоохоронних заходів. 

 

5. Сформований комплекс водоохоронних заходів включає: 

• попереджувальні заходи організаційно-господарського характеру; 

• систему агротехнічних прийомів; 

• застосування інженерно-меліоративних заходів з урахуванням 

різнорідності ґрунтово -меліоративних умов району рисосіяння. 

 

Результати виконання НДР за першим етапом є вихідними даними для розробки 

запланованих технічним завдання «Рекомендацій щодо впровадження сучасних заходів 

захисту шельфу Чорного та Азовського морів від забруднення дренажно-скидними 

водами рисових зрошувальних систем» 

Виконана наукова робота повністю відповідає Технічному завданню. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крайнюкова А. М. – спитала, якими методами визначалася біологічна активність ґрунтів? 

 

Уберман В. І. – поцікавився, яка специфіка розрахунків нормування водовідведення з 

рисових зрошувальних систем? 
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