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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 204 с., 15 рисунків, 9 таблиць, 4 додатки, 106 джерел.
РИСОВІ ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ, ДРЕНАЖНО-СКИДНІ ВОДИ,
ПЕСТИЦИДИ, ВОДООХОРОННІ ЗАХОДИ, ЧОРНЕ ТА АЗОВСЬКЕ МОРЯ
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.
На основі аналітичного огляду літературних джерел та результатів власних
досліджень щодо специфіки рисових зрошувальних систем як точкового джерела
забруднення шельфу Чорного та Азовського морів та детального аналізу
складових

технології

вирощування

рису,

проведення

оптимізації

водокористування та встановлення особливостей нормування водовідведення
дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем сформовано комплекс
водоохоронних заходів щодо зниження та попередження надходження
забруднюючих речовин з дренажно-скидними водами рисових зрошувальних
систем до шельфу Чорного та Азовського морів.
Розроблені рекомендації щодо впровадження сучасних заходів захисту
Чорного та Азовського морів від забруднення дренажно-скидними водами
рисових зрошувальних систем.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ГВ – ґрунтові води;
ГПК – ґрунтово-поглинальний комплекс;
ДПДГІР – державне підприємство, дослідне господарство інституту рису
ДСВ – дренажно-скидні води;
ДСК – дренажно-скидний канал;
ДСМ – дренажно-скидна мережа;
ЕММ – еколого-меліоративний моніторинг;
ЕМС – еколого-меліоративний стан;
ЗЧЗС-М – закрита чекова зрошувальна система В.Й. Маковського;
КЗВ – коефіцієнт земельного використання;
ККД – коефіцієнт корисної дії;
ККТ – карта краснодарського типу;
КЧД – карта-чек із дренажем;
КЧШФ – карта-чек широкого фронту затоплення і скиду води;
НААН – Національна академія аграрних наук;
НС – насосна станція;
РГВ – рівень ґрунтових вод;
РЗС – рисова зрошувальна система;
РШГ – розрахунковий шар ґрунту:
УВГ – управління водного господарства.
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ВСТУП
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].
Наразі, 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]. Розвиток господарськовиробничого комплексу регіону рисосіяння повинен передбачати економне і
комплексне використання природних ресурсів та зниження негативного
впливу господарської діяльності на стан навколишнього природного
середовища.
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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).
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 2030 року» від 28.02.2019 р. №2697-VІІI.
Метою

роботи

є

розроблення

наукових

рекомендацій

щодо

впровадження сучасних заходів захисту Чорного та Азовського морів від
забруднення дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем.
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Дана робота виконувалась 2 роки. В 2019 р. проведено аналіз науковотехнічної літератури, відомчої інформації та аналіз результатів власних
досліджень для виявлення специфіки рисових зрошувальних систем як
точкового джерела забруднення шельфу Чорного та Азовського морів і
вибрані оптимальні водоохоронні заходи щодо попередження та зменшення
забруднення морських акваторій [4]. В 2020 році за результатами визначених
оптимальних умов скидання дренажних вод рисових зрошувальних систем
розроблені наукові рекомендації щодо впровадження сучасних заходів захисту
шельфу Чорного моря від забруднення дренажно-скидними водами рисових
зрошувальних систем. Надані конкретні рекомендації щодо впровадження
кожного водоохоронного заходу з урахуванням природно-кліматичних умов
конкретних рисових зрошувальних систем, їх конструктивних особливостей
та з урахуваннях елементів сучасної технології вирощування рису в Україні.
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1 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РИСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

1.1 Світовий досвід вирощування рису
Зони інтенсивного рисосіяння співпадають із територіями найбільшої в
світі щільності населення. В рисосіючих районах Індії і Китаю завжди було
зосереджено 35…40% населення Землі. Понад 90% рису вирощується в Азії,
насамперед у Східній, Південно-східній і Південній Азії, регіоні, в якому
сільське

господарство

впродовж

тисяч

років

накопичувало

досвід

вирощування рису і підвищення його урожайності [5].
Середня врожайність рису у світі досягає близько 4,0 т/га, а в країнах ЄС
– 6,5 т/га. У тропіках сорти рису з коротким вегетаційним періодом дають два,
а іноді і три врожаї на рік. Найвища врожайність рису в Єгипті, Греції, Іспанії,
Південній Кореї, Японії, Італії, США, Перу, Португалії, Уругваї і Китаї. Там
отримують більше 60 ц/га зерна рису. Водночас в Африці (Мозамбік, Замбія)
врожайність рису значно нижча за середньосвітову – біля 8 ц/га.
Ще один регіон, де рис нині відіграє значну роль у харчуванні людей –
Західна Африка. Для 40% її населення рис виступає як основний вид
продовольства. Проте об’єм закупівель рису тут становить всього 10% світової
торгівлі і приходиться, головним чином, на рис низької якості (січку) [5–8].
Найбільшу кількість рису вирощують у Китаї та Індії. У Китаї майже 200
млн. т на рік, в Індії – 150 млн. т на рік. У десятку країн-лідерів із виробництва
рису також входять Індонезія, Бангладеш, В’єтнам, Таїланд, Бразилія.
Головним імпортером рису у світі останніми роками є Європа. Найбільшими
експортерами є країни Азії та Південної Америки. Всього у світі виробляють
близько 500 млн. т рису кожен рік. Таїланд з 1980 р. був найбільш потужним
постачальником рису на світовому ринку, однак з 2012 р. він віддав лідерство
іншим країнам. Причиною стало підвищення вартості рису на 50% в самій
країні. Зростання попиту на рис на світовому ринку призвело до введення
найбільшими експортерами обмежень на його експорт. Існуючий на сьогодні
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дефіцит рису на світовому ринку створює загрозу продовольчій безпеці в
азіатських країнах.
Рис є продуктом харчування номер один для половини людства. За
підрахунками вчених (дані ООН), щоб задовольнити потреби світового
населення в їжі, виробництво рису до 2025 р. повинне зрости на 70% [5–8].

1.2 Розвиток рисосіяння в Україні [5–11]
Створення галузі вітчизняного рисівництва ставило завданням, нарівні з
вирішенням проблеми забезпечення населення вітчизняною рисовою крупою,
також освоїти і ввести в сільськогосподарське виробництво засолені і
заболочені малопродуктивні землі в Причорномор’ї, Присивашші та в дельті
р. Дунай.
Перша така рисова зрошувальна система (РЗС) була побудована в зоні
Краснознам’янського зрошуваного масиву на площі 418 га (Скадовський
район Херсонської області). Площа посіву рису становила 232 га, середня
урожайність – 52,8 ц/га. У 1962 р. площа посіву рису була збільшена до 384 га,
отримана середня урожайність 52,6 ц/га. В 1963 р. рисові зрошувальні системи
були побудовані в інших господарствах Скадовського району. Всього площа
посіву рису в 1963 р. становила 1556 га, середня урожайність – 53,6 ц/га.
У перші роки вирощування на інженерних РЗС урожайність рису була
досить високою. Так у 1961-1965 рр. в середньому по Україні було зібрано 50,2
ц/га рису, в 1966-1970 рр. – 50,1 ц/ га.
Кліматичні і ґрунтові умови та необмеженість водних ресурсів дали
можливість використати заплавні землі р. Дунай для будівництва РЗС. У
дельті Дунаю були поетапно запроектовані і побудовані такі рисові системи:
1. Кілійська рисова зрошувальна система – 1966 р.;
2. Рисова зрошувальна система «Дружба» – 1968 р.;
3. Лісковська рисова зрошувальна система – 1970 р.;
4. Кілійсько-Маякська рисова зрошувальна система – 1971 р.;
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5. Кислицька рисова зрошувальна система – 1972 р.
У 1964 році, з приходом до Криму дніпровської води ПівнічноКримським каналом, розпочалося вирощування рису в Кримській області.
Становлення галузі рисосіяння в Криму було важким: відсутність матеріальної
бази, недостатня кількість техніки і необхідного обладнання, відсутність
спеціалістів і технологій в галузі рисосіяння. Піонером рисосіяння в Криму
був радгосп «П’ятиозерний», в якому в 1964 р. на площі 1806 га було зібрано
10,9 тис. т рису, із середньою урожайністю 60,5 ц/га. У 1988 р. в Криму рисом
засіяли 18,9 тис. га, отримали середню урожайність – 57,3 ц/га, валовий збір –
108,4 тис. ц.
За період із 1961 по 1980 рр. було побудовано і введено в експлуатацію
62,2 тис. га РЗС, з них у Херсонській області – 17,8 тис. га, Кримській – 31,4
тис. га, Одеській – 13 тис. га (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Розташування рисових зрошувальних систем України
У середині 80-х років ХХ століття в Україні був розпочатий процес
реконструкції існуючих РЗС. Почали вирішуватися задачі щодо покращення
екологічного стану як РЗС, так і акваторії Чорного й Азовського морів в
цілому. Однак реконструкція, яка здійснювалась шляхом часткового
удосконалення РЗС (облицювання каналів, удосконалення гідротехнічних
споруд, улаштування закритої колекторно-дренажної мережі, удосконалення
технологій виробництва рису, використання дренажно-скидних вод (ДСВ) для
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повторного зрошення), радикально не зменшила екологічної напруженості в
південному регіоні України.
На кінець 80-х років, із припиненням будівництва нових систем, посівні
площі стабілізувались на кінець 80-х років на рівні 33…38 тис. га, що
становило 53…61% наявного іригаційного фонду.
Зазначимо, що на науковій основі рис в Україні почали вирощувати
після будівництва Північно-Кримського магістрального зрошувального
каналу, Красно-знам’янської зрошувальної системи та рисових зрошувальних
систем дельти р. Дунаю. Всього було побудовано 62 тис. га РЗС (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 Структура та розміщення площ рисових зрошувальних
систем в Україні*
Загальна площа рисових
зрошувальних систем
до загальної площі,
Область/АР Адміністративний район всього, га
%
Джанкойський
2700,00
4,40
Красноперекопський
13192,00
21,30
АР Крим
Нижньогірський
7788,00
12,50
Роздольненський
6085,00
9,80
Совєтський
1598,00
2,60
Всього в АР Крим
31363,00
50,60
Ізмаїльський
2814,00
4,50
Одеська область
Кілійський
10171,00
16,40
Всього в Одеській області
12985,00
20,90
Голопристанський
2745,00
4,50
Херсонська
Каланчацький
7896,00
12,70
область
Скадовський
7014,00
11,30
Всього в Херсонській області
17655,00
28,50
Всього в Україні
62003,00
100,00
* Примітка За даними районних управлінь агропромислового розвитку
Адміністративно-територіальна одиниця

Херсонської, Одеської областей та АР Крим за 2014 р [5].
Усі РЗС, які були побудовані впродовж 60-70-х років і експлуатувалися
25-30 років, на початку 90-х років XX століття вже не відповідали технікоекономічним і природоохоронним вимогам. На значній території рисових
зрошувальних систем склалися небезпечні гідрогеолого-меліоративні умови –
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більше 18,0 тис. га зрошуваних земель були підтоплені, мало місце вторинне
засолення та зменшення вмісту гумусу в ґрунтах. Рисосіяння негативно
впливало на гідрологічний і екологічний режим території та акваторії Чорного
і Азовського морів.
Негативний вплив рисосіяння на довкілля був зумовлений в основному
скиданням колекторно-дренажних та зрошувальних вод за межі РЗС із
залишками пестицидів, гербіцидів і мінеральних добрив. У цей період
відмічається тенденція зниження урожайності і рентабельності виробництва
рису, значно погіршився екологічний стан зони рисосіяння в Україні та
прилеглої території. Назріла необхідність прийняття радикальних екологомеліоративних і економічних заходів.
Із середини 90-х років до 2005 р. ефективність вирощування культури
рису в Україні поступово знижувалась. Посівні площі і валовий збір зерна
щорічно скорочувались, суттєво знизився рівень врожайності. Наприклад, в
АР Крим зниження виробництва рису становило 20...25%, а в Херсонській і
Одеській області – у декілька разів.

1.3 Сучасний стан та проблеми рисівництва в Україні
Найкращі результати в галузі рисівництва були досягнуті у 1986-1990
рр., коли було вироблено майже 180 тис. т рису при середній його врожайності
54 ц/га. Наявний до 1990 р. рівень рисосіяння повністю задовольняв потреби
України в рисі-сирці та продуктах його переробки [7, 12, 13].
Однак криза, що охопила всі сфери народного господарства країни після
1991 року, вплинула і на галузь рисівництва. За період з 1991 по 1995 рр.
середнє виробництво рису в Україні знизилось до 80 тис. т, а за наступні п’ять
років –до 56 тис. т.
Всі РЗС, які були побудовані на впродовж 60-70-х років і
експлуатувалися 25-30 років, на початку 90-х років XX століття вже не
відповідали техніко-економічним і природоохоронним вимогам. На значній
території РЗС склалися небезпечні гідрогеолого-меліоративні умови, мало
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місце вторинне засолення та зменшення вмісту гумусу в ґрунтах. Рисосіяння
негативно впливало на гідрологічний і екологічний режим території та
морської акваторії Чорного і Азовського морів.
На жаль, ефективність вирощування культури рису в Україні з роками
знижувалась. У 2009 р. у роботі були задіяні 24,7 тис. га РЗС (41% від наявних),
у тому числі в АР Крим – 15,7 тис. га (51%), в Херсонській області –7,9 тис. га
(98%), в Одеській – 2,8 тис. га (20%), валове виробництво рису-сирцю
зменшилось до 80 тис. т, тобто у два рази [5, 7, 12, 13].
Оскільки більшість РЗС України побудовані на раніше засолених
територіях із близьким заляганням слабовідточних мінералізованих ґрунтових
вод, то зменшення частки затоплюваного рису у сівозмінах створило ідеальні
умови для подальшого нарощування площ вторинного засолення й
осолонцювання зрошуваних земель, що може поставити РЗС на грань
екологічної катастрофи.
Головними

причинами

зниження

ефективності

вітчизняного

рисівництва в Україні стали [5-13]:
– незадовільний технічний стан РЗС. За більш ніж 50-річний період
експлуатації державна міжгосподарська меліоративна мережа відпрацювала
амортизаційний термін і вимагає капіталовкладень на ремонт і реконструкцію;
– значне погіршення ЕМС у зрошуваних земель, насамперед родючості
ґрунтів через погіршення їх кисневого режиму. На значній території РЗС
склались незадовільні гідрогеолого-меліоративні умови – більше 18 тис. га
були підтоплені, мало місце вторинне засолення ґрунтів, стрімко прогресували
процеси їх оглеєння, у них зменшився вміст гумусу;
– надмірна хімізація посівів рису та великі об’єми скидів, що негативно
вплинуло на гідрологічний і екологічний режим морської акваторії Чорного та
Азовського морів. Оскільки зона рисосіяння України розміщена на території
значної кількості рекреаційних ресурсів, то це стало передумовою для
виникнення значних протиріч у південних районах – або рис, або рекреаційна
зона;
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–

розпаювання

і

приватизація

земель,

в

результаті

якої

внутрішньогосподарська мережа рисових систем була передана в комунальну
власність. На РЗС утворились невеличкі за площею ділянки окремих
власників. Порушилась цілісність функціонування меліоративних систем,
оскільки орендарі не могли самостійно на невеликих площах забезпечити
необхідну технологію вирощування рису. Виходячи із своїх можливостей,
вони використовували ці землі на власний розсуд, без дотримання
рекомендованих сівозмін і технологій вирощування сільськогосподарських
культур, підтримання необхідного водного та сольового режимів ґрунтів, що
призвело до відновлення випітного водно-сольового режиму і повторного
засолення земель, зниження врожайності як основної культури – рису, так і
супутніх культур.
В останні роки в політиці меліорацій і водного господарства намічається
курс як на екологізацію сільськогосподарського виробництва, так і на
отримання стабільної врожайності екологічно чистої сільськогосподарської
продукції, на зменшення витрат електроенергії, економію водних і земельних
ресурсів, збереження родючості ґрунтів. Даному курсу відповідає підвищення
якості і надійності наукових розробок, а також впровадження нових
технологій виробництва рису та нових поколінь РЗС.
Спад виробництва рису вдалось призупинити, намітились деякі
позитивні тенденції розвитку галузі в цілому. У 2010 р. площі затоплюваного
рису збільшились порівняно з 2009 р. на 7% і становили 29,4 тис. га (48%), у
тому числі в АР Крим – 18,3 тис. га (59%), в Херсонській області – 7,9 тис. га
(48%), в Одеській – 3,2 тис. га (23%). У 2013 році рис вирощувався на площі
29,7 тис. га (49%), у тому числі в АР Крим – 18 тис. га (59%), в Херсонській
області – 8,1 тис. га (50%) та в Одеській – 3,6 тис. га (26%).
Тривале вирощування затоплюваного рису за технологією, що
передбачала максимальний його вміст у сівозмінах (75…100%), великі
зрошувальні норми (до 25…30 тис. м3/га), значні об’єми водовідведення
(11…13 тис. м3/га), незадовільна робота дренажно-скидної мережі (ДСМ)
стали головними причинами погіршення ЕМС земель РЗС, що проявилось у

17
таких негативних явищах як підйом рівня ґрунтових вод (РГВ), заболочення,
вторинне засолення та осолонцювання ґрунтів та зниження їх родючості. На
сьогодні такі явища зафіксовані більше як на 18 тис. га земель РЗС.
Результати багаторічних досліджень, проведених на РЗС України дають
змогу стверджувати, що тривале вирощування культури затоплюваного рису
неминуче створює у ґрунтах певні деградаційні зміни і знижує їхню стійкість.
Однією з головних причин негативних ґрунтових процесів під
затопленим рисовим полем є також низька дренованість поливних карт,
обумовлена

незадовільною

роботою

малопотужної

ДСМ.

Найбільш

інтенсивно деградаційні ґрунтові процеси проявлялись у центральній частині
поливних карт (так звана застійна зона, яка практично не дренується) і на
ділянках, що прилягають до зрошувальних каналів. Урожайність рису на цих
ділянках традиційно була невисокою, а у деяких випадках становила тільки
10…15 ц/га.
Для забезпечення високої врожайності рису збільшувались дози
мінеральних добрив (до 300 кг/га) і пестицидів (10…40 кг/га). При цьому
переважна частина добрив та отрутохімікатів вносилася розпиленням із літаків
і потрапляли вони не лише на рисові чеки, але й до ДСМ та природні водойми,
особливо з дренажно-скидними водами (ДСВ). Це спричинило забруднення
акваторій і заток Чорного моря, річок, погіршення їхнього екологічного стану
та стало предметом різкої критики щодо доцільності рисосіяння в Україні.
Посіви рису скоротились, а РЗС стали занепадати. Створилась реальна загроза
повного виходу їх із ладу через підвищення засолення ґрунтового покриву і
деградаційних процесів. Усе це може викликати і серйозну соціальноекономічну напругу в причорноморській смузі України [5].
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1.4 Стратегія розвитку галузі рисівництва в Україні
Основною

метою

стратегії

є

підвищення

конкурентоздатності

сільського господарства і сприяння розвитку сільських територій на сталій
основі відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів. Концепція
включає заходи з відновлення систем зрошення Півдня України, відповідно до
якої планувалось збільшити валове виробництво рису. Вирішення цього
завдання може бути досягнуто за рахунок використання РЗС за призначенням
і насичення їх основною культурою рису до 50…60% від існуючих площ.
Науково-технологічні

засади

виробництва рису

в Україні

(які

розробляють, насамперед, фахівці Інституту рису НААН), забезпечують
отримання продукції, яка відповідає світовим стандартам [14–16].
Розроблені фахівцями Інституту рису НААН закриті РЗС із замкненим
циклом водообігу і повторним використанням ДСВ, дозволяють уникнути
негативного впливу на зрошувані землі та прилеглі до них території, а також
на стан довкілля вздовж морського узбережжя, де знаходяться вітчизняні
курортні зони.
Високий рівень ефективності рисосіяння та екологічної безпеки
навколишнього середовища при використанні новітніх технологій можуть
бути забезпечені за рахунок [5, 6, 10, 16]:
– упровадження на поливних картах ресурсозберігаючих режимів
зрошення рису і супутніх культур на основі економічно й екологічно
обґрунтованого зниження поливних і зрошувальних норм, особливо в умовах
змін клімату;
– нормування водо- та енерговикористання РЗС із дотриманням
сучасних економічних й екологічних вимог, застосування багатотарифного
обліку електроенергії;
– використання дозволених пестицидів нового покоління з коротким
періодом

розпаду

застосування;

і

дотримання

технологічного

регламенту

їхнього
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– виключення можливості поверхневого скиду води в дренажні канали
після обробки посівів пестицидами;
– застосування наземного способу внесення засобів захисту рослин;
– дотримання інструкцій зі зберігання і транспортування хімпрепаратів;
– постійного моніторингу забруднюючих інгредієнтів у скидних водах і
кінцевій продукції;
– забезпечення належного технічного та технологічного стану РЗС
відповідно до технологічних і експлуатаційних вимог;
– підвищення природної родючості ґрунтів за рахунок застосування
органічних добрив і хімічних меліорантів (гіпс, фосфогіпс, вапняк);
– підвищення технічної та технологічної досконалості РЗС, насамперед,
за рахунок зміни конструкції і параметрів дренажної мережі;
–

впровадження

закритих

зрошувальних

систем із повторним

використанням ДСВ, наприклад закритої чекової зрошувальної системи із
замкнутим циклом водовикористання (ЗЧЗС-М) [16].
Останнім часом ситуацію із забезпеченням України рисом власного
виробництва суттєво загострює анексія Росією території АР Крим, в результаті
якої втрачено основну частину загальноукраїнського валового збору рису.
До 2014 року основна частина рисосіючих господарств були розміщені
на півночі АР Крим, півдні Херсонської області, а також у заплаві р. Дунай
Одеської області. При цьому близько 60% загальноукраїнського валового
збору рису припадало на АР Крим (близько 55 тис. т рису при посівних площах
13,1 тис. га і середній врожайності 4,22 т/га). Посівні площі Херсонської та
Одеської областей разом становили біля 38% посівів рису в Україні.
Все це дає підстави для збільшення у 3-5 разів посівних площ рису на
території Херсонської та Одеської областей для покриття існуючого дефіциту
споживання.
Перспективні технічно удосконалені РЗС повинні відповідати таким
вимогам:
– не наносити шкоди навколишньому природному середовищу;
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– забезпечувати економію електроенергії, збереження і відтворювання
водних і земельних ресурсів;
– підтримувати необхідний для вирощування рису гідрогеологомеліоративний стан зрошуваних земель;
– сприяти збереженню родючості ґрунтів;
– запобігати екологічному забрудненню сільськогосподарських і
прилеглих до них територій та морської акваторії;
– сприяти впровадженню екологічно безпечних технологій вирощування
рису і супутніх сільськогосподарських культур.
Підвищення ефективності галузі повинно здійснюватися на якісно новій
основі – через структурну трансформацію та екологізацію виробництва
відповідно до умов відкритого ринку. При цьому важливою проблемою
ефективного виробництва рису є підвищення його екологічної ефективності,
яке базується на збереженні природних ресурсів, вирощуванні екологічно
чистої продукції. Найбільш складним об’єктом меліорації є ґрунти РЗС.
Порушення екологічного розвитку, зниження родючості ґрунтів приходиться
компенсувати великими додатковими матеріальними і трудовими ресурсами.
Аналіз проблеми функціонування РЗС в Україні, сучасного стану
сільськогосподарського використання земель на них показує, що рисівництво
в Україні доцільно розвивати на основі вдосконалення конструкцій РЗС та
покращення стану земле- і водокористування на них [5, 6, 9, 10].
Отже, підвищення загальної ефективності функціонування РЗС вимагає
необхідність

запровадження

ефективних

методів

управління

їхнім

меліоративним станом із урахуванням сучасних технічних, технологічних,
екологічних й економічних вимог до їхнього функціонування на основі
подальшого розвитку теорії оптимізації щодо водо- та енергокористування,
методів та засобів їхньої реалізації.
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2 МІСЦЕ ТА УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
РИСОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ
2.1 Місце та умови розташування рисових систем України
Специфічні умови вирощування затоплюваного рису висувають певні
вимоги до регіонів, де будуть розташовані РЗС [10]:
– розміщення біля потужного джерела зрошення, оскільки затрати води
на вирощування рису досягають 20 тис. м3/га, а транспортування води на
значні відстані пов’язано з великими фільтраційними втратами;
– рівнинний рельєф території, що мінімізує затрати на проведення робіт
із планування поверхні рисових полів під горизонтальну площину і створення
автоматизованих рисових систем;
– оскільки конструкція рисових систем у більшості випадків передбачає
наявність дренажно-скидної мережі, а при вирощуванні затоплюваного рису
можливе промивання ґрунтів, то під рисосіяння бажано освоювати території зі
складними гідрогеологічними умовами, тобто з близьким заляганням
ґрунтових вод, засоленими і заболоченими ґрунтами;
– достатня кількість тепла.
Перерахованим показникам в Україні найбільше відповідають заплави і
дельти південних річок [5, 6].
Заплави і дельти за своєю літологічною будовою і рельєфом різко
відрізняються від надзаплавних терас. У геологічному відношенні вони
представляють собою потужний шар руслового алювію, який залягає на
материнському ґрунті і зверху прикритий шаром заплавного алювію. У
поперечному розрізі заплави і дельти, як правило, складаються з трьох частин,
що значно відрізняються між собою – прируслової, центральної і притерасної.
Центральна

частина

заплави

найбільш

рівна,

ґрунти

важкого

гранулометричного складу. Її доцільно використовувати для вирощування
затоплюваного

рису

в поєднанні

з

іншими

сільськогосподарськими

культурами. Але в цих умовах обов’язкова наявність систематичної дренажно-
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скидної мережі для відведення надлишкових поверхневих і ґрунтових вод,
параметри якої визначаються залежно від ступеня засолення ґрунтів та їхнього
гранулометричного складу.
В Україні основні райони рисосіяння – нижня частина древньої дельти
Дніпра, дельта Дунаю і північна частина Присивашшя, гідрогеологічні умови
якої відносять до найбільш складних.
Перші в Україні рисові зрошувальні системи інженерного типу були
побудовані в 1961 р. у Скадовському районі Херсонської області на
Краснознам’янській зрошувальній системі [8].
Подальше розширення площ рисових систем у Херсонській області
відбувалось із урахуванням продуктивності земель, їхнього засолення і
потреби у промиванні, висоти розміщення ділянки, яка б забезпечила
можливість самопливної подачі і скидання води, виключення підтоплення
населених пунктів і прилягаючих до систем земель без проведення
спеціальних захисних заходів.
Крім того, оскільки рисові системи проектувались і будувались у межах
систем

традиційного

зрошення

як

окремі

спеціалізовані

сівозміни

господарств, то на здійснення будівництва потрібна була згода їхніх
керівників, які вимагали, щоб сівозміни розміщувались на землях без зміни
існуючих меж землекористування і мали самостійне технічне рішення. Із
урахуванням цих вимог рисові системи в Херсонській області розміщені не
суцільними масивами, що б відповідало світовій практиці, а окремими
сівозмінами в зоні дії і Краснознам’янського і Північно-Кримського каналів.
При відносно невеликій площі (17 тис. га) рисові системи тут займають досить
велику територію (у трьох адміністративних районах, рис. 2. 1) і мають значну
протяжність холостої частини як зрошувальних, так і дренажно-скидних
каналів. Площа сівозміни здебільшого становила від 400 до 900 га, крім
Каланчацького району, де частина рисових систем була «підвішена» до
Північно-Кримського
традиційного зрошення.

каналу

та

його

розподільних

каналів

систем
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Рис. 2.1. Адміністративні райони рисосіяння та існуючі рисові масиви у
Херсонській області [5].
У АР Крим рисові зрошувальні системи розміщені у прибережній смузі
Каркінітської затоки і Сивашу на відмітках від 1,5 до 12 м над рівнем моря не
суцільними масивами, а окремими сівозмінами, площа яких, як і в Херсонській
області, від 400 до 900 га. При загальній площі 30,7 тис. га рисові системи
розміщені в п’яти адміністративних районах (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Адміністративні райони рисосіяння та існуючі рисові масиви в
АР Крим [5].
Стосовно дельти Дунаю [5, 8, 18], то цільове призначення площ, що
підлягали освоєнню, компактне їхнє розміщення на території дельти на
відміну від рисових систем Херсонської області та АР Крим дали змогу
запроектувати і побудувати крупні рисові зрошувальні системи, зокрема
Кілійську (3450 га) і Лісковську (4000 га) та перші в Україні системи
напівзакритого та закритого типів (Кислицька РЗС №2 і №3, загальною
площею понад 3000 га) (рис. 2.3, 2.4).
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Рис. 2.3. Адміністративні райони рисосіяння та існуючі рисові масиви в
Одеській області [5].

Рис. 2.4. Схема розташування рисових систем в Одеській області [5].
Подача води на рисові системи АР Крим і Херсонської області
здійснюється переважно самопливом, відповідне командування рівнів води у
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водоподаючих

каналах

рисових

систем

створюється

за

рахунок

гіпсометричних характеристик Краснознам’янського та Північно-Кримського
каналів і розподільних каналів систем традиційного зрошення. Скидання
дренажно-скидних вод рисових систем теж здійснюється самопливом у Чорне
море.
У дельті Дунаю рисові системи розміщені в межах одного Дунайського
заплавно-дельтового фізико-географічного району і суміжної ідентичної
смуги Придунайського фізико-географічного району, що характеризуються
достатньо однотипною історією геологічного розвитку і геоморфологічною
структурою. Через рельєфні умови території водоподача і відведення
дренажно-скидних вод здійснюється механічним способом. Насосні станції,
що призначені для подачі води, розміщені здебільшого на р. Дунай, станції для
відведення дренажно-скидних вод працюють в автономному режимі і
змонтовані на окремих площадках, або разом із водоподаючими.

2.2 Гідрологічні та гідрогеологічні умови зони рисосіяння України [5, 6,
11]
Близько 30 тис. га рисових систем АР Крим розміщені на Присивашській
акумулятивній

слаборозчленованій

рівнині

з

низькою

природною

дренованістю. Ґрунтові води залягали на глибині від 2…3 м на понижених
ділянках до 5…8 м на підвищених, їхня мінералізація становила відповідно
15…20 г/л та 40…50 г/л.
У Херсонській області рисові системи загальною площею понад 17 тис.
га розташовані в приморській смузі Краснознам’янського зрошуваного
масиву. У прибережній зоні, яка планувалася і освоєна під рис, ґрунтові води
залягали на глибині 1…5 м від поверхні землі, а мінералізація становила 3…5
г/л (в окремих випадках 50…60 г/л).
У дельті Дунаю рисові масиви (~13 тис. га) такі площі займають
територію від м. Ізмаїл до м. Вилкове на узбережжі Чорного моря. Вони
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представлені найбільш пониженими ділянками поверхні землі, з яких значну
частину займають плавні (Стенсовсько-Жебріяновські), порослі очеретом та
іншою болотяною рослинністю.
У геологічному відношенні територія представлена депресією еоловоелювіальних лесовидних суглинків, які зверху перекриті озерно-лиманноалювіальними відкладеннями Чорного моря і р. Дунай.
Ґрунтові води на початок освоєння території під рис знаходились на
глибині 0,2…1,5 м з ухилом у бік р. Дунай, їхня мінералізація складала від 7
до 50 г/л при хлоридно-натрієвому типі засолення.
Згідно

гідрологічного

районування

зона

рисосіяння

України

знаходиться в зоні недостатньої водності. В межах зони виділено дві області:
Причорноморська область надзвичайно низької водності та Кримська
рівнинна область дуже низької водності.

2.3 Ґрунтовий покрив зони рисосіяння України [6, 19]
Ґрунтовий

покрив

представляє

собою

найважливіший

елемент

ландшафту.
Ґрунти зони рисосіяння України мають різний рівень родючості та
придатні для вирощування більшості сільськогосподарських культур
Зона рисосіяння України характеризується високою розораністю. Рілля
займає від 40,1% до 80,0% від площі суходолу адміністративних районів (табл.
2.1).
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Таблиця 2.1 – Розораність земель зони рисосіяння України
Адміністративно-територіальна одиниця
Область/ АРК

Адміністративні райони
Джанкойський

АР Крим

Одеська

Херсонська

Розораність земель (%
ріллі від площі
суходолу
адміністративних
районів )
60,1…70,0

Красноперекопський

60,1…70,0

Нижньогірський

70,1…80,0

Роздольненський

60,1…70,0

Совєтський

70,1…80,0

Ізмаїльський

70,1…80,0

Кілійський

40,1…60,0

Голопристанський

40,1…60,0

Каланчацький

70,1…80,0

Скадовський

70,1…80,0

За агроґрунтовим районуванням зони рисосіяння України виділено три
одиниці районування: зона – Степ з чорноземами звичайними та південними
на лесових породах; Степ сухий темно-каштанові і каштанові ґрунти; підзона
– Степ Південний з чорноземами південними; провінція – Південна
Придунайська
Сухостепова

з

чорноземами

Причорноморська

південними
з

міцелярно-карбонатними;

темно-каштановими

і

каштановими

переважно солонцюватими ґрунтами у комплексі з солонцями, подекуди з
дерновими піщаними ґрунтами; Сухостепова Кримська з переважанням
темно-каштанових солонцюватих ґрунтів у комплексі з солонцями (табл. 2.2).
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Адміністративно-територіальна одиниця
Одеська область

Херсонська область

АР Крим

Адміністративні райони
Голопристанський,
Каланчацький,
Скадовський

Степ з
чорноземами
звичайними та
південними на
лесових породах

Степ сухий темно-каштанові і каштанові ґрунти

Степ Південний з
чорноземами
південними

-

Провін ція

Зона

Ізмаїльський,
Кілійський

Джанкойський,
Красноперекопський,
Нижньогірський,
Роздольненський,
Совєтський

Підзона

Агроґрунтові зони, підзони,
провінції

Таблиця 2.2 – Агроґрунтове районування зони рисосіяння України

Сухостепова
Південна
Причорноморська з темноСухостепова Кримська з
Придунайська з
каштановими і
переважанням темночорноземами
каштановими переважно
каштанових солонцюватих
південними
солонцюватими ґрунтами
ґрунтів у комплексі з
міцелярноу комплексі з солонцями,
солонцями
карбонатними
подекуди з дерновими
піщаними ґрунтами
Ґрунтовий покрив на всіх рисових масивах України надзвичайно

різноманітний за характером і ступенем вихідного засолення, дренованості,
гранулометричним складом, що необхідно враховувати при вирощувані рису
та супутніх культур. Ґрунти зони рисосіяння України мають різний рівень
родючості та придатні для вирощування більшості сільськогосподарських
культур (табл. 2.3).
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Таблиця 2.3 – Родючість ґрунтів зони рисосіяння України
Адміністративно-територіальна
Бонітет ґрунтів орних земель
одиниця
адміністративні
область/республіка
рівень родючості бали бонітету
райони
Джанкойський
Красноперекопський
АРК
Нижньогірський
низький
20...30
Роздольненський
Совєтський
Ізмаїльський
вище від
Одеська
41...50
Кілійський
середнього
Голопристанський
низький
20.30
Скадовський
Херсонська
Каланчацький
середній
31.40
Рівень родючості ґрунтів визначено за середнім балом бонітету
агровиробничих груп ґрунтів кожного природно-сільськогосподарського
району.
Більшість рисових систем України розташовані на заплавних та
дельтових територіях, які мають потужний шар руслового алювію,
розміщеного у шарі материнської породи. Легкі піщано-галькові відклади
зверху покриті заплавним алювієм важкого гранулометричного складу. Вони
мають незадовільну природну дренованість, що утруднює відведення
ґрунтових вод, сприяє заболоченню і засоленню ґрунтів.
В АР Крим рисових систем розміщені на територіях складених
суглинковими та глинистими материнськими породами, які підстилаються
третинними глинами та вапняками. Для даної природно-кліматичної зони
каштановий тип ґрунтів є зональним. У природних умовах цієї місцевості
сформувалися різного роду засолені ґрунти і солончаки (1,0.. .1,5%),
представлені темно-каштановими і луково-каштановими різновидами в
комплексі з солонцями.
У Херсонській області ґрунти рисові системи представлені темнокаштановими і каштановими солонцями, які у самій прибережній частині
Чорного моря і його заток переходять у солончаки.
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У дельті Дунаю Одеської області рисові масиви розміщені на луковоболотних типах із різним характером і ступенем засолення. Верхня і
центральна

частини

середньосуглинистими

дельти

представлені

ґрунтами.

луковими

Центральна

і

дерновими

понижена

частина

Жебріяновських плавнів складена з торф'яно-болотних, сильнозасолених
ґрунтів. Характер засолення ґрунтів хлоридний і хлоридно-сульфатний.
Рисові полядоцільно розміщувати на

важких

слабоводопроникних

ґрунтах, оскільки при вирощуванні затоплюваного рису будуть мати місце
значні фільтраційні втрати води. При цьому кращими для вирощування рису
вважаються ґрунти, гранулометричний склад яких включає до 50.60%
частинок діаметром менше 0,01 мм, оскільки водопроникність ґрунтів
визначається

якраз

вмістом

фракцій

різного

діаметра

та

їхнім

співвідношенням. При низькій водопроникності вміст фракцій діаметром
0,25.0,05 мм становить 30.40%, а фракцій 0,01.0,001 мм - 10.20%, що дорівнює
відношенню цих величин як 3:6 або 3:4,5 (коефіцієнт фільтрації 0,03.0,0004
м/добу). При вмісту цих фракцій відповідно 60.80% і 5.15% (відношення 3:8 і
3:4,8) ґрунти відносяться до більш легких і характеризуються біль високою
водопроникністю (коефіцієнт фільтрації 0,10 м/добу).
Із фільтраційними властивостями ґрунтів пов'язані також такі явища як
перенесення тепла, поживних речовин, солей, токсичних сполук болотного
походження, рухомих форм заліза, гумусу, вимивання залишків пестицидів і
добрив тощо.
Рис відноситься до слабосолестійких рослин. Відомі випадки, коли рис
добре розвивався при хлоридно-сульфатному засоленні з концентрацією солей
у ґрунтовому розчині до 5.6 г/л (0,18.0,21%). Зі збільшенням до 10 г/л (0,35%)
проростання насіння затримувалось на 2.3 доби і спостерігалась розрідженість
сходів до 20%, при кількості солей у ґрунтовому розчині до 12 г/л (0,42%)
зрідженість сходів досягала 30%, а значна частина пророслого насіння гинула.
Рослини у фазі 2-3 листків витримували концентрацію солей до 12.13
г/л, що відповідає засоленню ґрунту 0,4.0,5%. Проте, у практиці нерідкі
випадки, коли рис вирощують на ґрунтах з більш високою засоленістю.

32
Швидкість вимивання солей залежить від фільтраційних властивостей
ґрунтів. Отже, чим більше фільтрується вода, тим швидше вимиваються солі і
тим кращі умови створюються для розвитку рису на засолених ґрунтах.
Для підвищення врожайності рису на солонцюватих ґрунтах необхідно
проводити хімічні меліорації, котрі забезпечують зниження у них обмінного
натрію (внесення гіпсу).
Значно знижується врожайність рису і на малонатрієвих солонцях через
незадовільні фізичні властивості і недостатню забезпеченість поживними
речовинами. Підвищити родючість таких ґрунтів можна шляхом поступового
збільшення глибини орного шару, щілювання, культивування багаторічних
трав та внесення збільшених доз органічних і мінеральних добрив.
Негативно впливає на розвиток і урожайність рису заболоченість
ґрунтів. На заболочених ґрунтах із яскраво вираженими глеєвими процесами
посіви його сильно зріджуються, У заболоченому ґрунті під шаром води
активно

розвиваються

анаеробні

мікроорганізми,

які

в

результаті

життєдіяльності забирають кисень в окисних сполуках, відновлюючи їх.
Окисні форми заліза відновлюються до закисних, нітрати - до аміачних форм
і молекулярного азоту, сульфати до сульфідів. Більш рухомими стають
фосфати, гумусові речовини, алюміній, кремній тощо. У ґрунті накопичуються
аміак, сірководень, метан і інші продукти анаеробного обміну, що негативно
впливає на його родючість й урожайність рису.
Наявність у ґрунті рухомих форм заліза є важливим фактором у розвитку
рису. Воно є необхідним елементом живлення рослин, приймає участь у
фотосинтезі. Крім того, залізо як елемент перемінної валентності відноситься
до числа кращих регуляторів окисно-відновлювального потенціалу (ОВП)
ґрунту й акцепторів сірководню, який утворюється у ньому в результаті
відновлення сірковмісних сполук. У кислих ґрунтах залізо є інертне і не
вступає в обмін із катіонами з розчину нейтральних солей, а зі збільшенням
рН, при затопленні ґрунту, стає обмінним і може приймати участь не тільки в
обмінних реакціях солей, але й заміщати обмінний натрій у ГПК.
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До тих пір, поки у ґрунтах рисових полів є окисне залізо, гетеротрофні
мікроорганізми використовують зв'язаний ним кисень, покращуючи при
цьому поживний режим ґрунтів. При дефіциті кисню, зв'язаного з окисними
формами заліза, анаеробні мікроорганізми руйнують більш міцні форми
кисневмісних сполук, що супроводжуються накопиченням сірководню. Це і є
головною причиною зрідження і загибелі посівів сходів рису, а також
зниження його урожайності на перезволожених землях.

2.4 Загальна характеристики рисових зрошувальних систем та їх
конструктивні особливості [5, 6, 9, 18]
Сучасна РЗС представляє собою складний комплекс взаємопов'язаних
єдиним технологічним процесом водоподаючих, водовідвідних, регулюючих
й інших елементів у комплексі з рисовими полями, на яких вирощуються
провідна культура рису та супутні (суходільні) сільськогосподарські культури.
До водоподаючих елементів відносять головний водозабір, включаючи
НС

при

машинному

водопідйомі,

магістральний,

міжгосподарські,

господарські і внутрішньогосподарські розподільні канали; до водовідвідних
- ДСК і колектори різних порядків, осушувальну НС при механічній відкачці
відпрацьованих і зливових вод; до регулюючих - картові зрошувачі
(зрошувачі-скиди), дренажно-скидні канали, поливні карти, чеки і чекові
валики, внутрішньокартовий дренаж. Водоподаючі і водовідвідні елементи
транспортують і розподіляють поливну воду по сівозмінних ділянках,
відводять дренажно-скидні і зливові води. Регулюючі елементи створюють і
регулюють шар води на рисовому полі, відводять з карт і чеків ДСВ,
забезпечують необхідний промивний режим у період підтримання шару води
на полі і підтримують необхідний РГВ у позавегетаційний період.
Рисова система включає у себе також мережу доріг, гідротехнічні,
гідрометричні і дорожні споруди, лінії електропередачі, зв'язку, виробничогосподарські будівлі служби експлуатації тощо.
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Рисові зрошувальні системи можна класифікувати за такими ознаками:
-

типом поливної карти;

-

конструкцією зрошувальної і дренажно-скидної мереж;

-

способом забору води для зрошення та відведення ДСВ.

Залежно від типу поливної карти рисові системи поділяють на:
-

системи, що складаються з карт краснодарського типу (ККТ);

-

системи, що складаються з карт кубанського типу (ККТ-К);

-

системи, що складаються з карт широкого фронту затоплення і

скидання (КШФ);
-

системи, що складаються з карт широкого фронту затоплення і

скидання з дренажем (КЧД)
За

комбіновані - складаються з поливних карт різних типів.
конструкцією

водоподаючої

і

водовідвідної

мереж

рисові

зрошувальні системи можуть бути:
-

відкриті;

-

закриті з різними варіантами влаштування зрошувальної і

дренажно-скидної мереж.
За способом водозабору і відведення дренажно-скидних вод:
-

з механічним водозабором і механічним відведенням дренажно-

скидних вод;
-

з механічним водозабором і самопливним відведенням дренажно-

скидних вод;
-

з

самопливним

водозабором

і

самопливним

відведенням

дренажно-скидних вод.
Основним елементом рисової системи є поливна карта, оскільки в її
межах здійснюється повний цикл усіх робіт, пов'язаних із вирощуванням рису.
Саме конструкція поливної карти визначає конструкцію рисової системи в
цілому.
Поливна карта - це частина поля рисової сівозміни, обмежена по
периметру молодшими каналами зрошувальної і дренажно-скидної мережі.
Від того, наскільки вдало обрана конструкція карти і підібрані її параметри,
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залежить те, як успішно вона буде виконувати свої функції, що полягають у
створенні на карті оптимального сольового і водно-повітряного режиму для
рису і супутніх йому культур, які в свою чергу визначають врожайність. Крім
того, від конструктивних особливостей поливної карти та її основних
параметрів залежить продуктивність сільськогосподарської техніки при
виконанні

різних

агротехнічних

операцій,

продуктивність

праці

поливальників, раціональне використання поливної води.
При всій різноманітності конструктивних рішень РЗС їхню основу
становлять рисові карти, які суттєво відрізняються за конструкцією і,
відповідно, особливостями водоподачі та відведення води.
Основу конструкції рисових систем України складають такі типи
поливних карт:
-

карта краснодарського типу (ККТ);

-

карта кубанського типу (ККТ-К);

-

карта-чек широкого фронту затоплення і скидання (КШФ).

Чек - це частина поливної карти, що спланована під горизонтальну
поверхню. Середня площа чека 2...4 га. Оскільки сільськогосподарські роботи
проводяться у межах чеків, то одна зі сторін чека повинна бути не менше 200
м.
Закрита рисова зрошувальна система. На частку рисових систем із
закритою зрошувальною і ДСМ приходиться до 9% загальної площі
рисосіяння України.
Залежно від конструкції картової зрошувальної мережі (трубчастої або
відкритої в земляному руслі), ЗРЗС можуть складатись із поливних карт таких
модифікацій:
– із комбінованою зрошувальною мережею. Розподільчі канали, що
підводять воду до картових зрошувачів, виконані у вигляді закритих напірних
залізобетонних трубопроводів. Картові зрошувачі і дрени-скиди відкритого
типу.
– із закритою зрошувальною і відкритою дренажно-скидною мережею
на ККТ та ККТ-К;
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– із комбінованою дренажно-скидною мережею. На таких картах
зрошувач і дрени-скиди споруджуються відкритого типу;
– із закритою дренажною і відкритою зрошувальною мережею;
– із закритою зрошувальною і дренажно-скидною мережею.
Закрита рисова зрошувальна система передбачає досконалі технічні
рішення

всіх

елементів

зрошувальної

й

дренажно-скидної

мереж,

автоматизацію розподілу води.

2.5 Сучасний технічний стан рисових зрошувальних систем України
Зрошувальна мережа. Зрошувальна мережа Придунайських РЗС
побудована здебільшого у вигляді відкритих каналів і в конструктивному
плані включає розподільні каналами, картові зрошувачі, зрошувачі-скиди та
низку гідротехнічних споруд [5].
Упродовж останніх років, зокрема у 2008–2014 рр., зрошувальна мережа
Придунайських РЗС, в тому числі Лісковської і Кілійської систем,
функціонувала у більш-менш задовільному режимі, хоча технічний стан
зрошувальних каналів за сорок років експлуатації значно погіршився [6, 18].
Обстеження

стану

плит

облицювання

показало,

що

найбільш

поширеними пошкодженнями останніх є утворення активних і пасивних
тріщин, відколи і раковини, руйнування стиків плит на підмив кріплень.
Особливі руйнування залізобетонних покрить зафіксовані в аванкамерах
зрошувальних каналів, вихідних частинах підпірних споруд. Загальний стан
русла каналів, облицьованих залізобетонними плитами, є незадовільним через
заростання їх деревовидною та жорсткою трав’яною рослинністю Як наслідок,
шорсткість русел цих каналів збільшується в 1,2…1,5 рази, що є головною
причиною зменшення їхньої пропускної спроможності.
Дренажно-скидна мережа. Залежно від гідрогеологічних умов і
геологічної будови території канали ДСМ були запроектовані і побудовані
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трапецевидної форми глибиною від 1,5 до 3,0 м, закладанням укосів від 1,0 до
3,5.
У процесі тривалої експлуатації русла дренажно-скидних каналів під
дією численних факторів значно змінились, тобто деформувались. Слід
відмітити, що основними причинами деформації русел є кліматичні
(атмосферні опади, промерзання ґрунту), геометричні розміри, включаючи
крутизну

укосів,

коливання

рівня

води

в

каналах,

обумовлене

невпорядкованим режимом роботи скидних насосних станцій, коливанням
стоку води з чеків, фільтрацією, суфозією, дією хвиль тощо.
На період обстежень технічного стану встановлено, що на більшості
ДСК має місце переформування укосів, у результаті чого змінились розміри
каналів (глибина, ширина по верху і по низу). При цьому змінилися такі
характеристики як площа перерізу, периметр, гідравлічний радіус. Ці зміни
впливають на гідравлічні процеси і деформації русла в цілому. Форма
перерізів каналів змінилась від вихідної трапецеїдальної до форми природного
русла – параболічної.
Ступінь

і

розміри

деформації

русел

каналів

залежать

від

гранулометричного складу підстилаючих ґрунтів.
Особливості роботи дренажно-скидних каналів рисових систем
дозволяють розділити їх на два основних типи: а) канали, що працюють із
вільним скидом води – картові дрени-скиди; б) канали, які працюють у
примусовому режимі скиду-відкачки – головні господарські й огороджувальні
канали.
Гідравлічний режим у каналах першого типу (картові дрени-скиди)
характеризується досить спокійною течією та незначними швидкостями води
(від 0 до 0,15 м/с). Це створює ідеальні умови для заростання русел м’якою і
жорсткою рослинністю (100% по периметру і довжині). Такий стан русел
картових ДСК затрудняє або унеможливлює оперативне управління водним
режимом на рисових полях.
Зменшення глибини ДСК через опливання відкосів і фільтраційні
деформації до 1,0…1,3 м, що має місце на 30% території рисових систем,
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зокрема Кілійської РЗС, робить неможливим виконання цими каналами
дренажних функцій. Такі канали не можуть якісно впливати на водносольовий режим ґрунтів при вирощуванні рису, тим паче в періоди
вирощування супутніх культур, коли потрібно забезпечити критичну глибину
РГВ, яка для умов Придунайських РЗС становить 1,6…1,8 м.
Існуючий дренаж неспроможний виконати це завдання, оскільки ГВ під
РЗС впродовж поливного сезону знаходяться у постійному підпорі з боку
зрошувальної мережі і їхній рух підпорядковується закономірностям
пружного режиму фільтрації. Дренаж в цих умовах має забезпечити достатнє
їхнє розвантаження для зниження напірності і створення достатніх
швидкостей фільтрації на всій площі поливної карти, створюючи належні
умови для аерації ґрунтів і видалення продуктів болотоутворення.
Потужність області розгрузки ґрунтових вод, що створюється ДСК,
принаймні має бути рівною або більше величини потенційних фільтраційних
втрат води із зрошувальних каналів.
Таким чином, забезпечити формування сприятливого водно-сольового
режиму ґрунтів зони аерації при вирощуванні рису можна за рахунок
зменшення фільтрації зі зрошувальної мережі або збільшення потужності зони
розвантаження за рахунок зміни конструкції і параметрів дренажу.
Все це підводить до висновку, що для забезпечення утримання
зрошуваних земель РЗС у належному еколого-меліоративному стані потрібно
змінювати конструкцію і параметри дренажу.
Відповідно до існуючих нормативів, чеки ККТ повинні бути сплановані
з точністю ± 5см. Низька якість планування (±7...10 см) обумовлює утворення
на поверхні понижених місць, які при початковому затопленні стають
додатковими джерелами інфільтраційного живлення ґрунтових вод. При
близькому вихідному їх заляганні і високій мінералізації активний підйом
ґрунтових вод до поверхні, спричинений інфільтраційним живленням, може
призвести до різкого збільшення вмісту солей у верхніх шарах ґрунту або, до
так званого, іригаційного засолення.

39
Інструментальна зйомка чеків показала, що переважна їхня більшість не
спланована і характеризується відхиленням відміток поверхні від середнього
значення більше ±10 см. Для більшості чеків ККТ характерна типова
закономірність: у результаті існуючої системи обробітку ґрунту в центральній
частині чеку формується пониження (~50% площі чеку), а з країв – підвищення
поверхні (рис. 3.12). Перепад відміток між центральною частиною та
ділянками, що прилягають до чекових валиків, становить від 14 до 20 см.
Таким чином, в умовах, що склалися на Придунайських РЗС в останні
роки, конструктивним заходом, направленим на радикальне покращення
еколого-меліоративного стану зрошувальних земель, є запровадження низки
заходів щодо покращення роботи всіх елементів системи і, в першу чергу,
колекторно-дренажної мережі [5, 6, 18].
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3 ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ РИСУ
Технологія вирощування рису розроблена для основних типів РЗС [20–
24] із картою краснодарського, в тому числі і реконструйовану на карту-чек із
дренажем та кубанського типів. Сучасні рисові системи забезпечують подачу
води на кожне поле сівозміни, зайняте рисом, у строки і кількостях, що дають
можливість проводити раціональний режим зрошення та здійснюють
безперешкодний відвід поверхневих вод і зниження РГВ. Якщо РЗС не
виконує цих функцій, то вона потребує ремонту чи очищення каналів від
замулення і смітної рослинності, або реконструкції. Крім того, на більшій
частині території рисових систем складається незадовільна меліоративна
ситуація.

Для

збереження

працездатності

РЗС

необхідні

щорічні

профілактичні заходи, що проводяться на рівні землекористувачів.

3.1 Агротехнічні особливості технології вирощування рису
Розробка технології вирощування рису – складне науково-прак-тичне та
виробниче завдання. У загальному випадку така технологія повинна
враховувати ґрунтово-кліматичні та ландшафтні особливості регіону,
передбачати увесь комплекс прийомів з обробітку ґрунту, підвищення його
родючості, раціонального використання органічних і мінеральних добрив,
хімічних

засобів захисту

рослин, забезпечення

своєчасності посіву,

сприятливого водного, сольового та загального еколого-меліоративного
режиму, боротьби з бур’янами, хворобами і шкідниками, максимальної
механізації всіх робіт тощо. Крім того, вона повинна передбачати комплекс
природоохоронних заходів для максимального зниження шкідливого впливу
рисосіяння на довкілля.
Останнім часом спостерігається пожвавлення в галузі рисосіяння,
зростають інвестиції, поступово оновлюється парк сільськогос-подарських
машин, з’являються нові сорти рису, вкладаються кошти в ремонт
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зрошувальних

систем

[25,

26].

Відродження

виробництва

вимагає

маловитратних і адаптивних способів вирощування рису при мінімізації
негативного впливу на навколишнє середовище. Під впливом змін в економіці
була розроблена та запропонована виробництву нова технологія вирощування
рису, яка враховує сучасні технологічні, економічні та екологічні вимоги і
впродовж останніх років проходить перевірку в ряді господарств, у тому числі
і фермерських.
Така технологія по-новому вирішує основні питання щодо системи
обробітку ґрунту, внесення добрив і захисту рослин, підбору попередників при
одночасному зростанні врожайності і збереженні родючості ґрунту з
одночасною мінімізацією шкідливого впливу на довкілля. При цьому вона
ґрунтується на застосуванні вітчизняних сортів рису та використанні існуючих
типів РЗС в України [22, 28–32].
Таким

чином,

найбільший

ефект

від

застосування

технології

вирощування рису буде досягатись лише за умови виконання всього
комплексу необхідних агро- та меліоративних прийомів у їхньому
взаємозв’язку і послідовності.

3.2 Система мінерального живлення посівів рису
Одним із найбільш вагомих факторів, які забезпечують реалізацію
потенціалу продуктивності рослин є застосування збалансованої системи
живлення на посівах культури.
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Рис. 3. 1. Частка впливу агротехнічних факторів на підвищення
врожайності рису (середньобагаторічні дані) [5].
У специфічних анаеробних умовах затоплюваного ґрунту слід
використовувати ті форми, які містять азот в амонійній і амідній формах:
сульфат амонію з вмістом азоту 20,5…21,0%, сечовину (46% азоту), а також
вуглеамонійні солі (ВАС), які містять 17% азоту, 50% вуглекислоти і
представляють собою суміш карбонату і гідрокарбонату амонію. Саме
амонійна форма азоту закріплюється ґрунтовим поглинаючим комплексом та
забезпечує рослини рису цим поживним елементом впродовж вегетаційного
періоду [29].
Нітратний азот здебільшого вимивається з водою в нижні горизонти
ґрунту або відновлюються до вільного азоту в процесі денітрифікації і також
втрачається.
Джерелом поповнення фосфору в ґрунті є такі мінеральні добрива:
суперфосфат простий порошкоподібний (19,0…20,0 % Р2О5); простий
гранульований (19,5…20,9% Р2О5); суперфосфат простий амонізований (16%
Р2О5 і 2% N2О5); подвійний (40,0…50,0% Р2О5) та складні добрива – амофос
(46…50% Р2О5 і 11…12% N), сульфоамофос (20% Р2О5 і 20% N2О5), тощо.
Важливо встановити дозу внесення мінеральних добрив [5, 29].
Найкращим методом для цього є балансово-розрахунковий, який
враховує винос елементів живлення із запланованим урожаєм зерна та
відповідної кількості побічної продукції, вмісту рухомих елементів (табл. 3.1).
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Таблиця 3.1 – Дози мінеральних добрив залежно від забезпеченості
ґрунту азотом, що легко гідролізується (за Тюріним-Кононовою), рухомими
формами фосфору й обмінними формами калію (за Мачигіним)
Група
ґрунтів
І
ІІ
ІІІ
IV
V

N
Вміст
елементів мг на 100 доза,
живлення г ґрунту кг/га д.р.

Р2О5
мг на доза,
100 г кг/га
ґрунту д.р.
< 1,0 75–90
1,1–2,0 60–75
2,1–3,5 45–60
3,6–4,5 30–45
4,6–6,0 15–30

К2О
мг на 100 доза,
г ґрунту кг/га д.р.

Дуже низький < 3,0 190–220
< 5,0
50–60
Низький
3,1–4,0 170–190
5,1–10,0 40–50
Середній
4,1–5,0 150–170
10,1–20,0 30–40
Підвищений 5,1–7,0 100–150
20,1–30,0 20–30
Високий
7,1–10,0 80–100
30,1–40,0 10–20
Дуже
VI
> 10,0
0–30
> 6,0 0–15
>40,0
0–10
високий
Наведені норми азотних добрив застосовуються під посіви рису за всіма
попередникам, окрім пласта багаторічних трав – по цьому попереднику дози
внесення азоту скорочують на 30…35% завдяки наявності органічно
зв’язаного азоту в рослинних рештках. Нижчі дози вносяться по зайнятому
пару з підсівом сидеральних культур, вищі – по обороту пласта і під рис 3-го
року.
Отже, з метою попередження непродуктивних втрат азотних добрив,
їхню загальну розрахункову норму рекомендується вносити в два строки:
50…75% в основне допосівне внесення та 25…50% в підживлення у фазу
повного кущіння рису та на початку трубкування рослин [29–33].

3.3 Захист посівів рису від шкідливих організмів [5, 6, 31, 34]
Система захисту – це частина самої технології вирощування культури,
ефективність якої залежить від чітко спланованих технологічних операцій,
спрямованих на забезпечення максимальної продуктивності рослин та їхнього
захисту від комплексу шкідливих організмів. Особлива увага має бути
приділена якості насіння та сорту, його потенційній продуктивності, рівню
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стійкості

проти

основних

збудників

хвороб,

шкідників

та

конкурентоспроможності до злакових бур’янів та чутливості до пестицидів.
Максимального захисту посівів рису від шкідливих організмів можливо
досягнути лише при умові застосуванні агротехнічних прийомів (планування
поверхні чеків, регулювання водного режиму, науково обґрунтованої системи
добрив, оптимальної щільності посіву і дотриманні термінів сівби) та хімічних
засобів захисту, починаючи з протруювання і до обробок посівів гербіцидами,
інсектицидами та фунгіцидами.
Агротехнічні та меліоративні прийоми спрямовані на забезпечення
максимальної продуктивності культури та відіграють важливу роль в
регулюванні чисельності, пригніченні розвитку бур'янів, шкідників та
збудників хвороб.
Система агротехнічних заходів охоплює: – сівозміни з багаторічними
травами, дво- і однорічними парами, які слід займати культурами здатними
пригнічувати розвиток і поширення бур’янів, – це ярі й озимі зернові,
хрестоцвітні культури (ярий ріпак, гірчиця), однорічні трави; – насиченням
рисом 50%; – посіви проміжних культур (озиме жито) на сидеральне добриво
в паровому полі сівозміни та між двома роками вирощування рису; –
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; – збирання рослинних та пожнивних решток в чеках та
елементах рисової зрошувальної системи після збирання урожаю чи перед
сівбою рису; – зяблевий обробіток ґрунту відвальними знаряддями залежно
від типу забур’янення на глибину 20…25 см; – на полях засмічених болотними
бур’янами, можливе переорювання зябу на глибину 7…10 см не пізніше 5-6
діб до сівби рису; – проведення обробітку ґрунту культиваторами чи дисками
не пізніше, як за 2–3 доби до сівби рису з затопленням; – дотримання
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оптимальних норм внесення органічних та мінеральних добрив. Рівномірний
розподіл і заробка азотних добрив; – дотримання обґрунтованих норм висіву
насіння з урахуванням біологічних особливостей сортів, досягнення і
збереження оптимальної щільності рослин рису в посівах; – дотримання
нормативів глибини заробки; – дотримання технологічних регламентів з
режиму зрошення: а) початкове первинне затоплення через 1-2 доби після
сівби і створення шару води в чеках завглибшки 10…12 см; б) тривалість
початкового затоплення залежить від способу сівби рису та може тривати 7-14
діб, обмежується появою паростків рису висотою 5…7 см; в) для контролю
злакових бур’янів, за умови поверхневого 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…23 оС; г) після
загибелі сходів бур’янів, зменшення шару води до 7…10 см, щоб 1/3 частина
рослин рису була над водою; д) формування 3–4 листків рису є оптимальним
терміном «відриву» їх від поверхні води, що обмежує виживання двокрилих
фітофагів; е) за високої чисельності і для обмеження шкідливості
ракоподібних шкідників чеки звільняти від води на 2–3 доби до застосування
гербіцидів; – використання для посіву кондиційного насіння районованих
сортів, стійких проти пірикуляріозу; – маршрутні обстеження посівів у першій
декаді липня з метою виявлення осередків захворювання пірикуляріозом; –
збирання рису в чеках із осередками пірикуляріозу у визначені короткі
терміни. Використання продукції лише на переробку; – контроль засміченості
червонозерними формами рису.
Позитивні зміни в асортименті пестицидів, тактиці і стратегії їхнього
застосування дали змогу звести до мінімуму можливі негативні наслідки на
довкілля.
Головною умовою досягнення найкращих результатів від застосування
пестицидів є своєчасне раннє діагностування, а також використання
оригінальних продуктів.
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3.4 Технології водорегулювання на рисових зрошувальних системах,
режим зрошення рису
Основним способом поливу провідної культури рису є поверхневий
полив затопленням. Сутність даного способу полягає у створенні шару води
на поверхні рисового поля або карти-чека, як необхідної умови підтримання
промивного водного режиму зрошуваних засолених ґрунтів. Поливна вода
подається з магістрального каналу через водовипуски, які у свою чергу
заповнюють площу чеку чи поливної карти. Товщина шару затоплення
залежить від фази розвитку вирощуваної культури, і в середньому для
культури рису становить 18–25 см. Зрошувальна норма при цьому становить
20–25 тис. м3/га і включає в себе витрати на водонасичення ґрунту,
випаровування і транспірацію, частина невідпрацьованої води скидається в
дренажні канали.
Недоліками

такого

способу

є

великі

об’єми

водоподачі

та

водовідведення, значне навантаження на зрошувальну та ДСМ, необхідність
ретельного планування поверхні чеків чи поливних карт (різниця відміток не
більше ±2,5 см), неминучий непродуктивний скид не поглинутої води та інше.
Режим зрошення рису без створення шару поливної води на поверхні
рисових полів є неприйнятним, оскільки він не забезпечує необхідні умови
вирощування рису, а також промивний режим засолених ґрунтів.
Потужність шару води на рисових полях є одним із важливих факторів,
від якого залежить продуктивність культури рису [35]. Вода задовольняє
фізіологічні потреби рису, впливає на формування його вегетативних та
репродуктивних органів, покращує умови живлення, регулює мікроклімат
рисового поля, створюючи сприятливі умови для проходження фаз росту та
розвитку від сівби насіння до збирання врожаю, сприяє підвищенню
ефективності контролювання розвитку шкідливих організмів.
Рисове поле затоплюється відразу після сівби рису. Розрив у часі між
внесенням азотних добрив, сівбою та затопленням не повинен перевищувати
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3–4 доби. Кожен чек рисової карти повинен заповнюватися водою не довше 1
доби, а карта в цілому – 3–4 доби.
Глибина початкового затоплення має забезпечити змочування всієї
поверхні чеків, на вирівняних чеках її величина не повинна перевищувати
8…10 см. Контроль за глибиною води здійснюється водомірними рейками, які
встановлюють на відстані близько 10 м від водовипускної споруди. Нуль
рейки повинен фіксувати потужність шару води, коли затоплено біля 50%
площі чека.
Поступово шар води прогрівається, що створює необхідні умови для
початку росту, за 6-10 діб вода усотується і випаровується.
Насіння накльовується, колеоптиль досягає розміру 6–8 мм.
Вільний доступ кисню до проростаючого насіння підсилює темпи росту
кореневої системи та колеоптилю. У цей період необхідно зосередити увагу на
відведення води з понижень через водовідні борозни та спеціальні прокопи.
При можливості використовується каскадність розташування чеків.
Чеки залишаються без води до появи сходів, рядки яких проглядаються
до краю чека. При отриманні сходів ґрунт повинен утримуватись у
зволоженому стані, недопустиме його пересушування і утворення кірки, що
приводить

до

розрідження

сходів,

ослаблення

молодих

рослин

та

непродуктивних втрат азоту.
Іноді одного поливу буває недостатньо для отримання сходів. У таких
випадках проводять додатковий зволожувальний полив.
При застосуванні поверхневих способів сівби шар води, утворений при
початковому затопленні, підтримують довше, до утворення рослинами рису
першого справжнього листка. Саме на цей момент планують звільнення чеків
від води. Відсутність води в чеках для формування сходів при цьому способі
сівби не повинна перевищувати 1-2 доби. Після отримання сходів чеки
поступово наповню-ють водою, з таким розрахунком, щоб 1/3 частина рослин
рису була над поверхнею води. У фазу кущіння шар води необхідно
утримувати в межах 8…10 см. Збільшення глибини затоплення в цю фазу
пригнічує утворення бокових пагонів рослини рису.
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У фазу повних сходів рису-кущіння, застосовують хімічні засоби
контролювання

розвитку

шкідників

та

бур’янів

згідно

відповідних

регламентів їхнього застосування. Після цього проводять підживлення посівів
азотними добривами.
Після закінчення кущіння глибину води поступово збільшують до
10…12 см і утримують на цьому рівні до початку воскової стиглості. Перебої
з подачею води протягом вегетаційного періоду ведуть до зниження
продуктивності посівів, зменшення глибини затоплення може спровокувати
проростання вологолюбних бур’янів.
Підвищення ж глибини шару води до 20 см і вище приводить до
витягування рослин та зниження їхньої стійкості до вилягання, що негативно
впливає на рівень та якість урожаю.
Водний режим дає змогу регулювати деякі елементи середовища
знаходження рису, приводячи їх до оптимальних значень для означених вище
процесів через регулювання температурного і сольового режиму води на
рисових полях шляхом створення проточності або повної заміни її шару.
На сильнозасолених слабодренованих ґрунтах швидкого опріснення
верхнього шару ґрунту не відбувається, а в результаті дифузії швидко зростає
мінералізація зрошувальної води в чеках. У цих умовах проточність мала б
виконувати функцію опріснювача, але, як встановлено дослідженнями, з
проточною водою виноситься тільки до 5% солей, що знаходяться у верхньому
шарі ґрунту, решта 95% солей виноситься фільтраційними потоками. Тому
замість постійної проточності рекомендується проводити періодичну заміну
води в чеку при досягненні її мінералізації до 2 г/л. Поверхневі скиди при
менших затратах води забезпечують повний водообмін, чого не досягають при
проточності.
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3.5 Удосконалення режимів, технологій та техніки зрошування, водний
баланс рисового чеку
Існуючі

технології

вирощування

затоплюваної

культури

рису

потребують значних обсягів зрошувальної води, в тому числі й для
забезпечення та підтримання промивного водного режиму засолених ґрунтів.
Із великими об’ємами водоподачі пов’язаний також значний обсяг
непродуктивних технологічних скидів, що на рисових системах може
перевищувати 50% від загального об’єму водоподачі. Затрати зрошувальної
води при вирощуванні рису залежать від багатьох чинників: прийнятого
режиму зрошення; погодно-кліматичних умов місцевості; водно-фізичних
властивостей ґрунту; конструкцій рисових карт та ін.
Тому сьогодні вирішенням сучасних еколого-економічних проблем
галузі рисівництва України, пов’язаних із значними об’ємами водоподачі і
непродуктивними технологічними витратами, є перехід на ресурсозберігаючі
режими

та

технології

водо-та

енергокористування,

мінімізація

непродуктивних скидів, ресурсозбереження й охорона навколишнього
природного середовища. Для досягнення поставленої мети необхідно
виконання та реалізація низки задач, до яких належить необхідність
удосконалення режимів та технологій водо- та енергокористування на РЗС із
дотриманням вимог ресурсозбереження як необхідної умови підвищення
загального рівня їхньої технічної ефективності.
На думку більшості вчених, однією з головних причин незадовільного
рівня технічної експлуатації РЗС є недосконалість прийнятих режимнотехнологічних рішень та пов’язане з цим нераціональне використання водних
ресурсів,

насамперед,

через

завищені

зрошувальні

норми

і

наявні

непродуктивні скиди води, що мають місце при реалізації наявних технологій
водокористування при поверхневому затопленні.
Вирощування культури рису шляхом його поверхневого затоплення
призводить до значних витрат зрошувальної води. При цьому частка її
безпосереднього споживання культурою рису є відносно невеликою.
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Найбільш затратними складовими водного балансу рисового чека є сумарне
випаровування, фільтрація та технологічні скиди. В умовах зони рисосіяння
України величина сумарного водоспоживання залежно від ґрунтовокліматичних умов та сортових особливостей становить 9,0–11,0 тиc. м3/га.
Величина фільтраційних втрат із поверхні рисових полів відноситься до
нерегульованої частини водного балансу та залежить від водопроникності
ґрунтів, гідрогеологічних умов, конструктивних особливостей рисових
систем, зокрема поливних карт, параметрів зрошувальної та ДСМ.
Процес фільтрації по площі карти-чека відбувається дуже нерівномірно.
Вільна фільтрація під затопленою рисовою картою має місце в основному
лише в придренних зонах, а в її центральній частині має місце тільки у
початковий період при насиченні ґрунтів зони аерації. Таким чином,
фільтрація зрошувальної води як з каналів, так і рисових полів визначається
інтенсивністю бокового відтоку у дренажну мережу, при цьому найбільші
значення швидкості фільтрації спостерігаються на частині рисового поля, у
так званих придренних зонах, на відстані до 50 м від картових дрен при
відсутності підпорів в ДСК. Далі, до середини міждрення, значення швидкості
фільтрації, незалежно від конструкції поливних карт, зменшуються практично
до нуля.
Оскільки фільтрація з рисових полів становить приблизно половину
зрошувальної норми, то зменшення фільтраційних втрат є одним із головних
шляхів зменшення її величини і загальних обсягів водозабору на зрошення
рису та супутніх культур. Тому задача полягає в розробці дієвих заходів
направлених на забезпечення рівномірної дренованості по площі рисової
карти, підтриманні її на необхідному рівні (5–8 мм/добу) та зменшенні
фільтраційних втрат води із зрошувальної мережі.
Розроблений на основі цього ресурсозберігаючий режим зрошення рису
забезпечує сприятливі умови вирощування рису, отримання його врожайності
на рівні 7–10 т/га і вище, при цьому досягається виконання вимог ресурсо- та
енергозбереження. Зрошувальна норма стабілізується на рівні 15–18 тис. м3/га,
обсяг ДСВ за межі РЗС зменшується з 10–15 тис. м3/га до 2–3 тис. м3/га. За
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межі РЗС видаляються тільки ті дренажні води, які не містять залишків
пестицидів, не чинять токсичної дії на навколишнє середовище і за своїм
складом відповідають вимогам як «нормативно чисті».
На підставі аналізу теорії та практики рисосіяння виділено та прийнято
до розгляду основні режими зрошення рису при поверхневому поливі
затопленням, що мали місце на Придунайських РЗС від початку введення їх в
експлуатацію і до теперішнього часу: – традиційний – постійне затоплення; –
удосконалений – скорочене затоплення; – ресурсозберігаючий режим
зрошення рису.
Схеми реалізації виділених режимів зрошення рису щодо створення
необхідного шару затоплення поверхні рисового чека за фазами розвитку
рослини рису представлені на рис. 3.2.

Рис.

3.2.

Схема

реалізації

основних

режимів

зрошення

при

поверхневому затопленні за фазами розвитку рослини рису [5, 18].
Порівняння визначених усереднених значень основних складових
технологічних елементів водоподачі і водовідведення (глибина шару
затоплення, h, м; зрошувальна норма рису брутто, Мбр, тис. м3/га; затрати води
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на технологічні скиди, S, тис. м3/га; затрати води на створення проточності, Sn,
тис. м3/га) при реалізації виділених режимів зрошення рису при поверхневому
поливі затопленням представлене в табл. 3.2.
Таблиця

3.2

–

Усереднені

параметри

основних

показників

водокористування щодо основних режимів зрошення рису
Режим зрошення рису
Постійне затоплення
Скорочене затоплення
Ресурсозберігаючий режим
Наведені
результати
удосконалення

режимних,

Показники водокористування
Мбр, тис.
h, м
S, тис. м3/га Sn, тис. м3/га
м3/га
0,25
23,5
2,5
1,2
0,20
20,0
2,0
1,2
0,10
15,0
1,0
визначають
необхідність
подальшого
технологічних

і

технічних

рішень

із

водорегулювання на РЗС із урахуванням сучасних екологічних, економічних
та погодо-кліматичних умов, а також можливих їхніх змін.
Співвідношення

між

водоподачею

та

водовідведенням

щодо

створюваного шару затоплення на поверхні чека, що надає змогу оцінювати
рівень промивності зрошуваних засолених ґрунтів за відповідним показником
при різних режимах та технологіях зрошення рису.
Розрахункова схема рівняння водного балансу рисового чека подана на
рис. 3.3 [5].

Рис. 3.3. Розрахункова схема рівняння водного балансу рисового чека:
1 – картовий зрошувальний канал; 2 – картовий дренажно-скидний канал; 3 –
поверхня ґрунту; 4 – поверхня води на чеку
Тоді відповідна розрахункова модель водного балансу має такий вигляд:
Wh = (Мбр + P) - (F + S + E + Wнac) + ∆W, м3/га,
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де Wh – об'єм води, що витрачається на затоплення рисового чеку шаром h,
м3/га;
Мбр – зрошувальна норма рису брутто, м3/га;
P – сумарні атмосферні опади, м3/га;
F – затрати води на фільтрацію, м3/га;
S – затрати води на технологічні скиди, м3/га;
E – сумарне випаровування, м3/га;
Wнас – затрати води на водонасичення балансового шару, м3/га;
±ΔW – нев’язка водного балансу, м3/га.
На основі результатів водобалансових розрахунків багаторічних даних
спостережень

встановлено

характер

і

рівень

залежностей

величини

фільтраційних втрат (F, тис.м3/га) від зрошувальної норми рису брутто (Мбр,
тис.м3/га) і глибини шару затоплення рисового чека (h, м), а також величини
технологічних скидів (S, тис.м3/га) від зрошувальної норми рису брутто (Мбр,
тис.м3/га) (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Характер і рівень залежностей F=f(Mo 9 h) та S=f(Mop) [5, 6, 18]
P
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4 НАУКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ
ЗАХОДІВ

ЗАХИСТУ

ЗАБРУДНЕННЯ

ЧОРНОГО

ТА

АЗОВСЬКОГО

ДРЕНАЖНО-СКИДНИМИ

ВОДАМИ

МОРІВ

ВІД

РИСОВИХ

ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

4.1 Рисові зрошувальні системи – точкові джерела забруднення
морського середовища на ділянках українського шельфу
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 рисових
зрошувальних системах мінеральних добрив та пестицидів приводить до
забруднення поверхневих та підземних вод [2, 3, 28, 36], порушуючи їх
гідрохімічний та гідробіологічний режим. При цьому особливу небезпеку для
навколишнього середовища становлять пестициди, якими обробляють більше
90% посівів рису.
До прикладу, в Херсонській області в результаті інвентаризації [37]
встановлено 17 водокористувачів, які скидають зворотні води до заток
Чорного моря (рис. 4.1). 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» (нині СТОВ «Агрофірма Булюк») (7%),
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2%

3%

1%

4%

2%

4%

2%
5%
40%
14%
6%

4%
7%

5%

0%

1%
1%
МКП "ВУВКГ М.ХЕРСОНА"
ХДЗ "ПАЛАДА", М.ХЕРСОН
СКАДОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
СТОВ "БIЛЬШОВИК", СКАДОВСЬКИЙ Р-Н
КП "ОЧИСНI СПОРУДИ",М.СКАДОВСЬК
ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО I-ТУ РИСУ, С.АНТОНIВКА, СКАДОВСЬКОГО Р-НУ
ТОВ "РИС УКРАЇНИ", СКАДОВСЬКИЙ Р-Н
ТОВ СТ " IВАШКIВСЬКИЙ IНКУБАТОР", СКАДОВСЬКИЙ Р-Н
КАЛАНЧАЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТОВ "ТАВРИДА-ПЛЮС", С.ГАВРИЛIВКА ДРУГА, КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н
Ф/Г "АГРОСПЕКТР", КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н
ФГ "ПIВДЕННЕ", С.ОЛЕКСIЇВКА, КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н
ТОВ "УКРАЇНСЬКI РИСОВI СИСТЕМИ", КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н
Ф/Г "КОЛОСОК", КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н, С.ОЛЕКСАНДРIВКА
ТОВ "АГРОСТАНДАРТ КНК" КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н
ТОВ СП "БАСМАТI", ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ Р-Н
ТОВ "СЛАВИЧ.А", ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ Р-Н

Рисунок 4.1 – Об’єм зворотних (стічних) вод, які скидають підприємства
Херсонської області, %
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ТОВ «Івашківський інкубатор» (6%), Дослідне господарство Інституту
рису (4%) і т. д.
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. Отже, рисові зрошувальні системи є одним з
основних точкових джерел забруднення Чорного та Азовського морів на півдні
України.

4.2 Структурна схема заходів щодо запобігання та зменшення забруднення
Чорного

та

Азовського

морів

дренажно-скидними

водами

рисових

зрошувальних систем
Узагальнення результатів багаторічних експериментальних досліджень на
рисових зрошувальних системах дозволило запропонувати структурну схему
заходів щодо запобігання та зменшення забруднення Чорного та Азовського
морів дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем (рис. 4.2)
Враховуючи ту обставину, що більшість рисових систем прилягає до
Чорного та Азовського морів, затоки яких використовуються для рекреації,
особливу увагу слід звернути на використання хімічних засобів захисту рослин.
Перш за все вирощування рису слід проводити за сучасною технологією,
яка враховує вимоги охорони навколишнього середовища [29].
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дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем
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Рис. 4. 2. Структурна схема заходів щодо запобігання та зменшення забруднення Чорного та Азовського морів
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Різноманіття ґрунтово-меліоративних умов регіонів рисосіяння не
дозволяє обмежуватись будь-яким універсальним прийомом, який би дозволив
запобігти забрудненню водних об’єктів пестицидами. У зв’язку з цим
необхідно використання комплексу водоохоронних заходів, включаючи
попереджувальні заходи організаційно-господарського та адміністративного
спрямування, агротехнічні та спеціальні інженерно-меліоративні заходи [38,
39, 40].
Перш за все необхідно передбачити раціональне використання
зрошувальної води, для того щоб зменшити норму зрошення до оптимальної
15000–18000 м3/га [30, 40].
По-друге, забезпечити відповідно до чинного законодавства нормоване
водовідведення з РЗС.
По-третє, наслідки застосування агрохімікатів в технології вирощування
рису слід прогнозувати з використання розробленої УКРНДІЕП методики [42,
43].
Серед попереджувальних заходів організаційно-господарського та
адміністративного спрямування можна відзначити: суворе виконання
інструкцій і рекомендацій транспортування, зберігання та застосування
засобів захисту рослин та агрохімікатів, реконструкції старих чеків, карт,
рисових зрошувальних систем.
Система агротехнічних заходів повинна виключити нераціональне та
нецілеспрямоване застосування засобів захисту рослин з дотриманням норм і
правил їх внесення. Застосування хімічного методу захисту рослин повинно
завершувати комплекс заходів щодо боротьби з бур’янами і застосовуватись в
разі неефективної дії агротехнічних заходів.
Оброблення посівів рису хімічними засобами захисту рослин повинно
проводитись наземним способом з виключенням авіації.
Первинне затоплення після посіву рису має проводитись при закритих
скидних гідротехнічних спорудах на чеках і картах.
Виконання рекомендованого водного режиму [29, 30] сприяє економії
зрошувальної води з одного боку і спрямування поверхневого стоку
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(поверхневих скидів) у підземну складову, що підсилює ґрунтову очистку
води з наявністю застосованих пестицидів У зв’язку з цим зменшується
надходження пестицидів до дренажних каналів.
В інженерно-меліоративних заходах використовується ряд прийомів та
способів локалізації і детоксикації пестицидів та агрохімікатів в межах рисової
зрошувальної системи [45].
Відомо застосування традиційних методів очистки стічних вод для
знезараження пестицидів у воді: хлорування, озонування, використання
радіаційних методів, УФ-опромінення, магнітних полів з певною частотою,
використання сорбційних методів з застосуванням активованого вугілля і інші
[46-49].
На превеликий жаль, застосування цих методів для знезараження ДСВ
не знайшло практичного застосування у зв’язку з великими об’ємами ДСВ,
значною вартістю зазначених методів очистки, необхідністю будівництва
спеціальних споруд, утворення більш токсичних метаболітів в процесі очистки
та інші.
Нами запропоновані для впровадження в рисівництві водоохоронні
заходи, які ґрунтуються на використанні та інтенсифікації природних процесів
(сорбції, розкладення та інші), які відбуваються у системі ґрунт-вода в умовах
рисової зрошувальної системи [45].
Інженерно-меліоративні заходи об’єднують два напрямки:
1. Локалізація та детоксикація залишків пестицидів (агрохімікатів) в
місцях їх застосування на рисовому чеці або карті.
2. Знезараження забруднених пестицидами (агрохімікатами) дренажноскидних вод перед відведенням їх до водоприймачів.
Прийнятним для рисових господарств є спосіб локалізації да
детоксикації пестицидів шляхом посіву рису по пласту багаторічних трав та
сидератів [38, 45].
В результаті підвищення мікробіологічної активності ґрунтів значно
знижується концентрація токсикантів у воді шару затоплення, покращується
якість зворотних вод і запобігається винос забруднюючих речовин до водного
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об’єкту-водоприймача ДСВ. Цей спосіб локалізації та знешкодження
пестицидів на рисовому чеці чи карті може застосовуватись на всіх типах
ґрунтів, не вимагає додаткових капітальних затрат.
За

підвищеної

дренованості

рисових

карт

та

при

наявності

малогумусних ґрунтів, де превалює винос пестицидів з рисового чека чи карти
з дренажною складовою стоку, обмеження міграції токсикантів до дренажних
каналів може бути

забезпечена застосуванням сорбційних прошарків

(протипестицидних екранів) [38, 45].
За наявності умов для улаштування акумулюючих ємкостей (наприклад,
відсікання дамбами ділянок лиманів, озер, ставків непридатних для
риборозведення), знезараження дренажно-скидних вод може бути в
акумулюючих ємкостях. Це актуально перш за все, на засолених ґрунтах, де
ймовірність забруднення ДСВ збільшується у зв’язку з необхідністю повної
зміни води на чеках, а застосування інших методів детоксикації (наприклад,
повторне використання ДСВ на зрошення) обмежене.
В основних районах рисосіяння накопичений значний досвід із
ефективного використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних
систем для повторного використання на зрошення рису [44, 50–52]. При цьому
лімітуючим фактором є мінералізація та якісний склад ДСВ.
Знешкодження дренажно-скидних вод може відбуватись комбінованим
способом: після повторного використання

ДСВ можуть відводитись до

акумулюючої ємкості або на парове поле. Особливо цінний досвід єдиної в
Україні замкнутої чекової рисової системи Маковського, яка побудована і
функціонує в ДПДГ ІР НААН. ДСВ багаторазово використовуються в
замкнутій РЗС зі ставком деструктором та з розведенням зрошувальною водою
[53]. Цей досвід може бути поширений при реконструкції існуючих РЗС та
проектуванні нових.
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4.3 Оптимізація водоподачі та водовідведення з рисових зрошувальних
систем
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 [5–7, 43–45]. 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 НААН у співпраці з іншими організаціями, 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» [22, 29].
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
вирощуванні його за новою технологією у порівнянні з раніше застосованою
наведена у таблиці 4.1.
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Таблиця 4.1 – Структурні складові елементів зрошувальної норми рису
в технологіях його вирощування
Складові елементи
зрошувальної норми, м3/га

Технологія:
Базова
(інтенсивна)

нова

Різниця, ±
м3/га

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

Загалом

24600 і більше

- 66008600
- 660015000-18000
8600
1800-3800

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 та пестицидів за межі РЗС.
В результаті аналізу результатів проведених за останнє десятиліття
досліджень доведено технологічну доцільність нормування зрошувальної
води. За цей період економія поливної води в середньому, дорівнювала
близько 14 млн м3 у порівнянні з показниками базової (інтенсивної) технології.
Середньорічна зрошувальна норми при цьому знизилась з 24600 м 3/га по
нормативу для раніше застосовуваної технології до 15515 м3/га, що значно
знизило обсяги непродуктивних скидів зрошувальної води за межі РЗС [30,
41].
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
прибережну смугу значної кількості хімічних препаратів та їх сполук. Це
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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 [27, 30,
41].
Одним з основних шляхів зменшення негативного впливу дренажноскидних вод на якість навколишнього середовища є:
– розробка і впровадження у виробництво сільськогосподарським
культур сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій використання
зрошувальних 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, яка розбавлена якісною 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
існуючих РЗС. До таких перспективних систем можна віднести закриту чекову
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зрошувальну систему з оборотним циклом водокористування (ЗЧЗС-М) В. Й.
Маковського [16, 53].
За десятилітній період досліджень скид дренажно-скидних вод за межі
рисових зрошувальних систем, при застосуванні ресурсозберігаючих режимів
зрошення складав 2657,0 тис. м3, при нормативному водовідведенні 91167,8
тис. м3 , що склало в середньому 72,05% економії води.
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:
1.

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).
2.

підвищення продуктивності галузі рисівництва;

3.

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.
Нормування кількісного вмісту хімічних інгредієнтів, що входять до
складу дренажно-скидного стоку, виконується з метою максимального
зниження антропогенного впливу на екологічний стан заток морів [54].
Дослідженнями УКРНДІЕП в період застосування нової технології на
рисових сівозмінах Державного підприємства дослідного господарства
Інституту рису НААН жодного разу не зафіксовано перевищення нормативів
ГДС та ГДК у дренажно-скидних водах та затоках Чорного моря. Якість
дренажно-скидних

вод

відповідала

вимогам

нормативно-чисті,

що

відображено у формі звітності 2-ТП (водгосп) за останні роки.
Таким чином, результати комплексних багаторічних досліджень,
проведених УКРНДІЕП на РЗС ДПДГ Інституту рису НААН і в акваторії
Чорного моря, дозволяють зробити основний висновок про те, що нова
технологія нормованого водокористування при вирощуванні рису є ресурсо- і
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природозберігаючою. Ця технологія рекомендується для використання в
рисосіючих господарствах України.
Виробники рису згідно вимог Водного Кодексу України оформлюють
дозвіл на спецводокористування, в складі якого затверджуються граничнодопустимі скиди (ГДС) забруднюючих речовин до заток Чорного та
Азовського морів [54].
Розрахунки ГДС виконують за Інструкцією про порядок розробки та
затвердження гранично-допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із
зворотними водами [55]. 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 та Азовського морів. 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 формуються за рахунок надходження у скидну мережу поверхневого
стоку (скиди з чеків), фільтрації ґрунтових та дренажних вод [56]. В умовах
півдня України під рис освоєні гігроморфні ґрунти, заболочені і часто
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засолені. Ґрунтовий покрив рисових сівозмін складений темно-каштановими
та каштановими солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями [57]. 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 [58, 59]. 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 [57]. Існує природний зв'язок ґрунтових
вод з поверхневими водами заток Чорного та Азовського морів. 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 [55]
«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

показують, що для об’єктної оцінки якості дренажно-скидних вод, слід брати
дані моніторингу за минулі 5 років [54].
Перші розрахунки величин ГДС речовин з дренажно-скидними водами
рисових зрошувальних систем проводив УКРНДІЕП. Паралельно проводився
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моніторинг якості дренажно-скидних вод, утворений банк даних якості
дренажних

вод

по

більшості

РЗС.

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 [22, 29, 30] 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.
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. Тож, не дивно, що перші
ж контрольні аналізи будуть перевищувати встановлені норми.
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.
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.
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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 [60, 61].
Згідно з [60, 61]для розрахунку об’єму дренажних вод, які надходять в
скидні канали і колектори, використовують рівняння водного балансу:
𝑀 = 𝐸 + 𝑇 + 𝑊н + 𝑊ф + 𝐸шз + 𝑊св + 𝑊тв ,
де:
𝑀 – зрошувальна норма нетто за поточний рік, м3/га;
𝐸 – об’єм води, витрачений на випаровування, м3/га;
𝑇 – транспірація рослин рису, м3/га;
𝑊н – об’єм води, витрачений на насичення ґрунту, м3/га;
𝑊ф – об’єм води, витрачений на фільтрацію ґрунтом, м3/га;
𝐸шз - об’єм води, необхідний для створення шару затоплення, м3/га;
𝑊св – об’єм скидної води, м3/га;
𝑊тв – технічні втрати води, м3/га.
Тоді об’єм поверхневого скиду буде дорівнювати:
∑ 𝑊пс = 𝑊св + 𝑊тв = 𝑀 − (𝐸 + 𝑇 + 𝑊н + 𝑊ф + 𝐸шз )
Складові рівняння водного балансу для умов рисової зрошувальної
системи відповідно складатимуть:
Е = 4900 м3/га;

Т = 5000 м3/га;

𝑊н = 1900 м3/га,

𝑊ф = 2400 м3/га;

h1 = 15 см, h2 = 20cм;

𝐸шз = 3500м3/га

Об’єм поверхневого скиду зі всієї посівної площі складе:
𝑊 = (𝑊св + 𝑊тв ) ∙ 𝑆,
де: 𝑆 – посівна площа рису, га.
Питомий об’єм скидних вод складе:
𝑊пит = 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.
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Згідно пункту 3.2.2 [55] «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 [31, 62].
Що стосується основного списку нормованих речовин згідно Постанови
КМУ від 13.12.2017 р. № 1091 [63], то на нашу думку нормування
нафтопродуктів у складі дренажних вод рисових систем є недоцільним.
Нафтопродукти не є специфічним інгредієнтом, який характеризує дренажну
систему. Крім того, наші багаторічні 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.
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– 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.

4.4 Прогнозування забруднення пестицидами дренажно-скидних 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.
УКРНДІЕП встановлені закономірності поведінки пестицидів в умовах
рисової зрошувальної системи, використовуючи наявну неповну інформацію,
та розроблена доступна для практичного використання методика оцінки
виносу пестицидів до водних об’єктів.
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В основу розрахункового методу закладені результати власних
модельних експериментів та польові дослідження з фіксацією відповідних
факторів та умов [40–42]. При розробці методики розрахунку виносу
пестицидів враховані наступні фактори.
Водний баланс і режим зрошення затопленого рису характеризується
створенням та підтриманням шару затоплення певної глибини на протязі
всього зрошувального періоду або значної його частини [40–42].
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
зрошувальних систем. Величина виносу пестицидів в колекторно-дренажну
мережу визначається перш за все поведінкою токсикантів в системі ґрунт –
вода на рисовому чеці. Встановлені закономірності поведінки хімічних
препаратів, визначено характер їх взаємодії з водою та ґрунтами, динаміку
взаємовпливу і фактори, які її обумовлюють.
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
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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.
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. 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 лучночорноземних ґрунтах рисової системи.
Аналіз основних факторів, які впливають на міграцію пестицидів в
елементах рисових зрошувальних систем і встановлення взаємозв'язку між
ними, дозволило розробити методику оцінки виносу пестицидів з рисових
чеків у колекторно-дренажну мережу.
Методика оцінки виносу пестицидів до колекторно-дренажної мережі
Вихідна концентрація пестициду у воді шару затоплення (𝐶0п ) , яка
встановлюється при першому після обробки рисового чеку засобами захисту
поливі, визначається дозою внесеного препарату, часом, що пройшов від
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моменту обробки до затоплення, кількістю води, витраченою на створення
шару затоплення. Ця частка залежить від способу внесення пестициду, від
водно-фізичних властивостей ґрунтів: чим вище водопроникність, тим менша
частина гербіциду потрапляє в шар затоплення:
𝐶0п = 0,1𝛼

𝑁 −𝜘𝜏
𝑒 ,
ℎ0

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);
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.
При обробці пестицидом затопленого чеку вся кількість препарату
розподіляється у воді шару затоплення:
𝐶0п = 0,1

𝑁
ℎ0

На практиці бувають випадки, що займають проміжне положення.
На концентрацію пестициду в ґрунтово-іригаційних водах, крім
гідродинаміки потоку, впливають початковий розподіл пестициду в товщі
ґрунту, концентрація пестициду в шарі затоплення, процеси деструкції та
сорбції.
гр
𝐶р

𝑁 ∙ 𝑒 −𝜘𝜏
= 0,1(1 − 𝛼)
,
ℎ1 П(1 + 𝑟)

де ℎ1 – потужність зони аерації,
П – пористість ґрунтів зони аерації, частки одиниці,
𝑟 – константа рівняння Фрейндліха (визначається експериментально).
ф

Для випадку попередньо підтопленого чеку 𝐶р = 0.
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Концентрацію пестициду у воді шару затоплення в довільний момент
часу (𝐶 п (𝑡) розраховують за формулою:
п

𝐶 (𝑡) =

𝐶0п

∙𝑒

− ∑(

𝑄п +𝑄ф
+𝜘п )𝑡
𝑊
,

де 𝑡 – час від моменту затоплення обробленого пестицидом чеку, діб.;
𝜘п – коефіцієнт швидкості перетворення пестициду у воді шару
затоплення, доба-1 (визначається експериментально);
𝑄п , 𝑄ф – витрати води на поверхневі скиди і фільтрацію, м3/добу;
𝑊 – об'єм води шару затоплення, м3.
Концентрація пестициду в дренажних водах в будь-який момент часу
визначається за двома залежностями: у початковий період фільтрації в дрену
буде надходити вода з концентрацією пестициду, 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 пестициду у воді шару затоплення:
гр

др
𝐶𝑖

𝐶р ∙ 𝑒

−𝜘гр𝑡

при 𝑡 ≤ 𝑡𝑖
={ П
−𝜘
𝐶𝑡−𝑡𝑖 ∙ 𝑒 гр𝑡 при 𝑡 > 𝑡𝑖

Для визначення 𝑡𝑖 спочатку визначається ширина активної зони
фільтрації (B).
В якості розрахункової схеми міграції пестицидів 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
зона [8, 18, 64, 65], 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 [59]:
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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:
𝐵 2
)
14
2𝐵
𝑦22 = ℎ2 + (𝑥0 + )2
7
5𝐵
𝑦32 = ℎ2 + (𝑥0 + )2
7
𝑦12 = ℎ2 + (𝑥0 +

Час перебування води в будь-якій стрічці потоку складатиме:
𝜇 𝑦𝑖2
𝑡𝑖 =
∙
𝐾ф ℎ
де μ – нестача водонасичення;
𝑦𝑖2 – середня довжина шляху фільтрації за i-тою стрічкою потоку, м;
𝐾ф – коефіцієнт фільтрації, м/добу.
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. 4.3 наведена функціональна модель міграції пестицидів з
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.
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Рис. 4.3. Функціональна модель міграції пестицидів з рисових чеків до
картових скидних каналів
Концентрація пестициду у картовому скидному каналі визначається
змішуванням вод поверхневих скидів з дренажними водами. При цьому потік
дренажних вод через нерівномірності фільтрації і, отже, нерівномірного
розподілу пестициду, умовно розбивається на фрагменти (стрічки потоку),
кожен з яких характеризується своєю середньою концентрацією і витратою
води:
др

ф

𝐶 п (𝑡) ∙ 𝑄п (𝑡) + ∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑖 (𝑡) ∙ 𝑄𝑖
С(𝑡) =
,
𝑄п + 𝑄ф
де 𝐶 п (𝑡) – концентрація пестициду у воду шару затоплення на рисовому
чеці в розрахунковий момент часу, мг/дм3;
𝑄п (𝑡) – гідромодуль поверхневих скидів, м3/га/добу;
ф

𝑄𝑖 – гідромодуль дренажного стоку, м3/га/добу;
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др

𝐶𝑖 (𝑡) – концентрація пестициду в дренажній воді, яка надходить за ітою стрічкою потоку в розрахунковий момент часу, мг/ дм3;
𝑡 – час, який відраховується від моменту подачі зрошувальної води до
чеку, діб.
При розрахунку концентрації пестицидів в воді скидних колекторів
(внутрішньогосподарських,

міжгосподарських

та

магістральних)

слід

враховувати процеси самоочищення, розведення за рахунок надходження
скидних дренажних вод з необроблених пестицидами ділянок, а також
додаткове надходження пестицидів з інших ділянок системи.
Розрахунок концентрації пестицидів в воді водоприймача колекторнодренажних вод рисової зрошувальної системи (як правило заток Чорного та
Азовського морів) проводиться за загальновідомими розрахунковими [55, 66–
69].
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 пестицидів, 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, пестициди надходять у
водовідвідну мережу та ґрунтові води з фільтраційними водами.
Застосування запропонованої методики виносу пестицидів дозволить
намітити основні шляхи зменшення виносу пестицидів за межі рисової
зрошувальної

системи

та

запобігти

забрудненню

водних

об’єктів,

водоприймачів колекторно-дренажних вод. Вона може використовуватись при
проектуванні нових систем, реконструкції існуючих РЗС, а також при наукововиробничих випробовуваннях ефективності застосування нових пестицидів на
РЗС для захисту посівів рису.
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4.5 Водоохоронні заходи щодо запобігання та зменшення забруднення
дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем
4.5.1 Організаційно-господарські та агротехнічні заходи
Організаційно-господарські заходи включають чітке виконання всіх
інструкцій і правил та інших документів, які регламентують транспортування,
зберігання та застосування засобів захисту рослин.
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 [5, 6, 8, 31, 62]. Спрямовані на
забезпечення максимальної продуктивності культур та відіграють важливу
роль в регулюванні чисельності, пригніченні розвитку бур’янів, шкідників та
збудників хвороб.
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;
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– 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;
– 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. 4.2).
Таблиця 4.2 – Система агротехнічних прийомів
Строк проведення, захід
Проти яких організмів спрямовано
Квітень. Вичісування кореневищ та
бульб
важкими
боронами. Очищення поверхневого прошарку
Переорювання зябу плугами з ґрунту від багаторічних бур’янів
відвалами
Забезпечення
дружних
сходів,
Передпосівний період.
зменшення шкідливості фітофагів.
Вирівнювання поверхні чеків з Правильне
регулювання
відхиленням до +/- 5 см
зрошувального
шару
води
призупиняє розвиток шкідників
Сівба рису в оптимальні строки
відразу
після
передпосівної Проти збудників хвороб, шкідників і
підготовки ґрунту. Насінням стійких життєздатних зачатків бур’янів.
проти хвороб і шкідників сортів.
Проти ракоподібних шкідників
Укорочений період затоплення
Поява сходів. Після підсушування
ґрунту застосування протизлакових Проти злакових бур’янів
гербіцидів
Сходи – кущіння.
Проти
масового
розмноження
Підсушування поверхні чеків 2–3
шкідників рису та водоростей
доби
Зниження рівня води в чеках до рівня Проти рисового комарика, ячмінного
відривання листків від її поверхні.
мінера при їх масовому розмноженні
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Період
вегетації. Обкошування
валиків, зрошувальних та скидних і
дренажних каналів нижче рівня води
Післязбиральний період. Зяблева
оранка
з
врахуванням
типу
домінуючих бур’янів на глибину.
Бульбо очеретами та рогозами – на
10–12 см, очеретом – 20–25 см

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
При забур’яненні багаторічними
бур’янами на поверхню ґрунту
піднімаються кореневища бур’янів,
які гинуть при висихання і
проморожуванні

Важливим елементом пригнічення шкідливих організмів є дотримання
технологічних регламентів щодо режиму зрошення:
– 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 поверхневого 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),
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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 червонозерними (дикими) формами
рису необхідно здійснювати такі заходи:
– регулярно оновлювати сорти через кожні 5–7 років;
– 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).
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 [71–73].
Статистичне

моделювання

свідчить

про

перевагу

оранки

над

дискуванням з точки зору зниження забур’яненості посівів рису, крім
використання в якості попередника озимої пшениці.
Таким чином, організаційно-господарські та агротехнічні заходи
повинні максимально упереджувати застосування засобів захисту рослин, тим
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самим

сприяючи

зменшенню

забруднення

дренажно-скидних

вод

агрохімікатами.
4.5.2 Інженерно-меліоративні заходи
4.5.2.1 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
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 [74–78].
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 [79–81]. 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 –

84
затопленням поля відповідним шаром води [82]. Правильно складена сівозміна
повинна задовольняти вимоги культури рису та сприяти проведенню всіх
агротехнічних і меліоративних заходів його вирощування.
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 [83].
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 [84].
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 [85].
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
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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 [86].
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
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 [87]. 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 [88–90].
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
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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
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 [91].
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 [88].
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
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болотними бур’янами, а також суттєво впливають на підвищення родючості
ґрунту [92].
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,
зернобобові, гречка, однорічні трави, бобові та хрестоцвіті культури: буркун,
ярий ріпак і гірчиця, які показали добрі результати у випробуванні на полях
Інституту рису [88].
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 [93].
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.
Багаторічними

експериментальними

дослідженнями

підтверджена

ефективність посіву рису по пласту багаторічних трав (люцерна, експарцет та
сидератів) [38, 39].
При цьому в виробничих дослідах в умовах рисових систем активність
інвертази збільшується у 3 рази, дегідрогенази – у 2–2,5 рази, протеази у 2
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рази. Швидкість біодеградації пестицидів корелювала з рівнем активності
ґрунтів.
4.5.2.2 Локалізація та детоксикація пестицидів в межах рисових
зрошувальних систем [38, 39, 44, 54]
Пестициди, які застосовуються в рисосіянні, надходять до колекторно–
дренажної мережі зі скидними водами та фільтраційним потоком на значну
глибину та мігрують за межі рисового поля навіть при низьких значеннях
фільтрації, створюючи загрозу забруднення природних вод.
Запобігти втратам пестицидів 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 пестицидів, які застосовуються при
вирощуванні рису. В зв’язку з цим були запропоновані добавки, які ефективно
зв’язують пестициди, але стійкі до вимивання фільтраційними водами та
розкладання ґрунтовими мікроорганізмами і одночасно безпечні для рослин
рису.
Нами встановлено, що між сорбційною здатністю ґрунтів по
відношенню до пестицидів 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.
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Нами запропонований спосіб запобігання забрудненню дренажних вод
пестицидами на рисових зрошувальних системах, який включає в себе
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.
Розроблений спосіб пройшов дворічну дослідно-виробничу перевірку на
рисовій системі в Херсонській області.
На протязі двох вегетаційних періодів залишки пестицидів не виявлені в
фільтраційних і дренажних водах.
Не дивлячись на локалізацію у прошарку, до кінця вегетаційного періоду
ні в прошарку, ні в прилеглих шарах ґрунту пестициди не виявлені. При цьому
відбулось підвищення кількості мікроорганізмів в 1,5 рази над прошарком, а в
прошарку в 7-10 разів.
Відсутність залишкових кількостей пестицидів 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
примикає до дрени, та має ширину 0,10 – 0,15 довжини чеку, оскільки саме тут
формується 90–95% об’єму фільтраційного стоку (рис. 4.4.).
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.
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(а - в розрізі, б - в плані):
1 – поверхня чеку, 2 - дренажний канал, 3 – зрошувальний канал,
4 – прошарок.
Рис. 4.4 – Розміщення прошарку на рисовому чеці
Використання запропонованих солей для створення прошарку, який буде
затримувати воду та пестициди, дозволяє запобігти негативній дії хлористого
натрію, що використовують у відомих способах створення осолонцьованих
суглинкованих екранів.
Облаштування протифільтраційного прошарку
Прошарком, який затримує пестициди, 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

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:
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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.
Такі прошарки можуть бути закладені як на окремому чеці, так і на
великому масиві з урахуванням властивостей ґрунтів рисової системи та
необхідності локалізації пестицидів в місці їх застосування.
4.5.2.3 Знезараження дренажно-скидних вод рисових систем шляхом
витримування їх в акумулюючих ємкостях
Експериментальними дослідженнями встановлено, що пестициди, 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
[94].
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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, ставків, озер
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
об’єму дренажно-скидних вод, який утворюється після повторного і
багаторазового використання води для зрошення.
Необхідна ємність розраховується з урахуванням витрат колекторнодренажних 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 𝐶𝑜
𝑙𝑛 ,
𝑘 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.
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Проведені нами експериментальні дослідження на рисових системах
різних регіонів свідчать про те, що при скиданні колекторно-дренажних вод,
які містять пестициди, час їх витримування коливається від кількох до десятків
діб в залежності від хімічної природи пестициду, 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 [45].
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
залежить від ряду факторів, які впливають на інтенсивність біохімічного
окислення пестицидів, їх фотолізу, випаровування, сорбції, інших процесів та
розраховується з використанням коефіцієнтів неконсервативності [94], 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 пестицидів

у воді

скидного колектора перед «озером» сягала 16–34 мкг/дм3, а у воді каналу, який
відводить дренажн-скидні води до затоки Чорного моря, гербіциди не
виявлені. Спосіб перевірений на протязі кількох вегетаційних сезонів з
застосуванням базових та нових пестицидів [94].
За відсутності умов улаштування акумулюючих ємкостей колекторнодренажні води доцільно знезаражувати в паровому полі рисової сівозміни.
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4.5.2.4 Повторне використання дренажно-скидних вод як складова
еколого-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 витрачається 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 [95].
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 [5, 6, 8, 95, 96].
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.
Як показує практика, для більшості рисових систем використання ДСВ
на полив у перші роки їхньої експлуатації не є можливим. Це пояснюється, як
правило, значною мінералізацією ДСВ і поганими якісними показниками,
оскільки у початковий період експлуатації систем процес розсолення
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проходить найбільш інтенсивно. Після кількох років правильної, у
меліоративному і агротехнічному відношенні, експлуатації рисової системи на
ній встановлюється відносно стійка рівновага між кількістю солей, які
надходять у балансовий шар і тими, які вилучаються з ДСВ. У цей період
експлуатації системи, ДСВ можна використовувати для зрошення як
змішуючи з прісною водою у різних співвідношеннях, так і без розбавлення.
Перед тим як використовувати скидні води з рисових полів для
повторного зрошення, необхідно вивчити їхній хімічний склад і його зміну у
часі [44, 50–52, 97, 98].
Оскільки не існує нормативного методу оцінювання придатності води
для зрошення, для її характеристики необхідно використовувати різні методи
(табл. 4.3).
Таблиця 4.3 – Критерії оцінювання придатності води для зрошення
№
з/п

Критерій

Розрахункова
формула

Показник

Автор

1

2

3

4

5

1

2
3

4

5

6
7

<1 г/л – придатна
Загальна
1...3 – умовно
Костяков
—
мінералізація
придатна >3 г/л –
О.М.
непридатна
Небезпека
≤1 – придатна
Буданов
Na:Ca
Na:(Ca+Mg)
осолонцювання
≤0,7 – придатна
М.Ф.
(𝑁𝑎 + 𝐾) ∙ 100%
Натрієва
<66 – безпечна >75 – Воротнік
ПН =
,%
𝐶𝑎
+
𝑀𝑔
+
𝐾
+
𝑁𝑎
небезпека
дуже небезпечна
Т.К.
<10 – небезпека
Потенційна
𝑁𝑎
низька 10...18 –
𝑆𝐴𝑅 =
адсорбція (при
SAR,
небезпека
середня
𝐶𝑎
+
𝑀𝑔
√
мінералізації
США
2
>18 – небезпека
≤3 г/л)
висока
Ка>18 – придатна
Na-Cl≤0; Ka=288:5Cl
Лужна
0<Na-Cl<SO4;
18...6 – задовільна
Стеблер
характеристика
Ka=288(Na+4·Cl)
<6 – незадовільна
𝐶𝑎 + 𝑀𝑔
Антипов𝐾=
К>1 – придатна
𝑁𝑎
∙
0,23
∙
С
Іонний обмін
Каратаєв
де С – загальна
<1 – непридатна
І.Н.
мінералізація
>50 % – непридатна Собальч І.,
Вміст магнію Mgk=Mg100/(Ca+Mg), %
<50 % – придатна
Дараб К.
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Продовження таблиці 4.3
1

2

3

8

Вміст хлоріону

—

9

Хлоридна
небезпека

Cl+0,5SO4, мг екв/л

10

Бікарбонатна
небезпека

ЗКН=(НСО3+СО3)(Ca+Mg), мг екв/л

11

Нормальна
сода
рН

Na2CO3=CO3-(Ca+Mg), мг
екв/л
—

12

4

5

<10 мг екв/л (355 мг/л)
- придатна
<7 – придатна для
важких
Грілль,
7...15 – для середніх
Данєєв
<20 – для легких
ґрунтів
Ітон,
<2,5 – придатна
Вількокс
>2,5 – непридатна
Л.В.
<0,3 – придатна

-«-«

6...8 – придатна

Перше, на що потрібно звертати увагу при повторному використанні
ДСВ на зрошення рису – це наявність у них токсичних для рослин
водорозчинних солей, які містяться у 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 разом зі зрошувальною водою.
На сьогоднішній день у меліоративній практиці виділяють такі основні
прийоми використання ДСВ рисових систем для зрошення рису:
– повторне використання без розбавлення стоку;
– повторне використання з розбавленням стоку зрошувальною водою;
– повторне використання ДСВ із подачею у зрошувальні канали;
– часткове зворотне використання ДСВ;
– регульоване використання дренажно-скидних вод [97, 98].
Використання води без розбавлення стоку полягає у тому, що стік із
рисового чека, що зрошується прісною водою, подається на нижче
розташований чек. Допустима мінералізація ДСВ при такому її використанні
становить 1 г/дм3. При цьому необхідно здійснювати оперативний контроль
мінералізації води, яка подається для зрошення, а також зміни мінералізації
води в іншому чеку. Не виконання цієї вимоги може бути причиною зниження
врожайності рису, оскільки він має слабку солестійкість. На рисових системах
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стік можна використовувати для зрошення без розбавлення прісною водою не
більше двох разів.
Повторне використання ДСВ із розбавленням зрошувальною водою,
полягає у 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 через їхні
конструктивні особливості, які не дозволяють проводити розбавлення ДСВ на
різних ділянках системи.
Повторне використання ДСВ із подачею у зрошувальні канали набуло
поширення в Криму та Херсонській області. На зрошувальній системі
виявляють точки, в яких можливо і доцільно перекачувати воду з колекторів у
рисові зрошувальні канали. Цей прийом ефективний у випадку, коли на
рисовій системі досягнутий високий рівень автоматизації міжгосподарського
і

внутрішньогосподарського

водорозподілу,

а

також

контроль

за

мінералізацією води, яка повторно використовується і змішується з прісною
водою.
Часткове зворотне використання ДСВ найбільш перспективне. Цей
прийом полягає в акумуляції ДСВ у ставках-накопичувачах або водосховищах
із подачею води по мірі споживання у голову системи у 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.
Регульоване

використання

дренажно-скидних

вод

рисових

зрошувальних систем було розроблено та впроваджено на території
Херсонської області. На ДСК встановлюються регулюючі споруди (рис. 4.5),
конструкція яких передбачає регулювання рівня води в ДСМ.
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Рис. 4.5 – 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 дренажно-скидному каналі, h –
глибина води у трубі водовипуску, – напрям руху води
За умови перевищення відмітки рівня води в ДСМ над відміткою
поверхні чека з'являється можливість поверхневого зрошення та зрошення
дощуванням супутніх сільськогосподарських культур. Після отримання сходів
та проведення захисту посівів від бур'янистої рослинності хімічними
препаратами чеки поступово затоплюються водою, щити на регулюючих
спорудах закривають. За рахунок фільтрації з чеків рівень води в скидних
каналах підвищується до рівня поверхні землі в чеках, інколи вище. При цьому
значно зменшується обсяг фільтраційних втрат із 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.
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,
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окрім значної економії води, є екологічна надійність, тобто зменшуються
об’єкти скидних вод та покращується їх якість.
На РЗС також існує проблема недостатньої швидкості подачі
зрошувальної води на карти-чеки та рівномірності її розподілу, що пов'язане з
низькою ефективністю зрошувальної мережі через недосконалість її
конструкції

і

нераціональним

незадовільний
використанням

технічний

стан,

водних

ресурсів

що

супроводжується

та не досягненням

проектного рівня врожайності.
Тому актуальним є розробка такого способу поливу рису та супутніх
культур ДСВ, що дозволить більш швидке та рівномірне заповнення водою
карт-чеків, зменшити об'єми скидів дренажно-скидних вод у природне
джерело, підвищити ефективність використання водних ресурсів за рахунок
повторного їх використання.
Поставлена задача може бути вирішена тим, що у способі поливу рису
та супутніх культур ДСВ, який реалізують на рисовій системі, яка включає
водопідвідну, водовідвідну як ДСМ, насосну станцію на подачу зрошувальної
води та відкачку ДСВ, полив рису та супутніх культур здійснюють ДСВ із
відкритих ДСК за допомогою додаткового влаштування пересувної насосної
станції, яку безпосередньо встановлюють на відкритих каналах ДСМ.
Запропонований спосіб використання ДСВ при поливі рису та супутніх
культур дасть змогу економії водних, енергетичних і трудових ресурсів,
зменшити об'єми скидів дренажних вод, які мають підвищену мінералізацію
та містять токсичні хімічні сполуки, у природні водні об'єкти. Даний спосіб
здійснюється за допомогою пересувної насосної станції, яка влаштовується
безпосередньо перед поливом на карті-чеку зі сторони скиду та здійснює
перекачку з відкритих каналів ДСВ для зрошення рису та супутніх культур. Це
надає змогу збільшити швидкість та рівномірність заповнення карти-чеку
водою, що забезпечить підвищення ефективності використання водних та
енергетичних ресурсів.
Така схема використання ДСВ найбільш прийнятна для Придунайських
РЗС.

100
Найбільш вагомий захід економії і раціонального використання водних
ресурсів на РЗС є упровадження водообігових систем, що дозволяє ліквідувати
непродуктивні скиди зрошувальних і дренажних вод, захистити водоприймачі
і запобігти подальшому забрудненню морської акваторії.
Водообігові системи забезпечують затримання розчинних хімічних
речовин і повернення вимитих поживних елементів для зрошення поля при
використанні ДСВ на полив, що сприятливо вплине на формування родючості
ґрунту і підвищення продуктивності земель, а також зменшення забруднення
ДСВ, які відводяться до водоприймачів [5, 6, 8, 101–106].
При проектуванні водообігових систем враховують такі природні та
господарські умови: рельєф місцевості, місцезнаходження масиву, геологічні
і гідрогеологічні умови, якість ДСВ, технічна можливість розбавлення чи
поліпшення ДСВ.
За конструктивними елементами та їхнім поєднанням водообігові
системи можуть мати декілька типів [5, 6, 8]. Так, за умовами водообігу їх
можна поділити на такі варіанти:
1. Самопливна водообігова система з подачею ДСВ на ділянки, що
розташовані нижче відмітки води в акумулюючому басейні (рис. 4.6, а).
При цьому можуть бути два варіанти:
- з безпосередньою подачею ДСВ при їхній допустимій іригаційній
якості;
- з розбавленням ДСВ прісною водою до допустимої мінералізації.
2. Водообігова система з механічною подачею (рис. 4.6, б). При цьому
можуть бути варіанти:
- з безпосередньою подачею ДСВ при допустимій якості для зрошення;
- з подачею розбавлених ДСВ прісною водою до допустимої
мінералізації.
3. Водообігова система з механічною подачею ДСВ у голову рисової
системи. При цьому у голові системи повинен бути регулюючий басейн для
накопичення, розбавлення і поліпшення якості ДСВ (рис. 4.6, в).
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Наявність басейнів дозволяє проводити покращання іригаційних
показників дренажно-скидної води. Водообігові системи повинні бути
оснащені засобами автоматизації водорегулювання, контролю і зв'язку, що
дасть можливість управляти процесом та забезпечить максимально ефективне
використання ДСВ рисових систем.

а) самопливна водообігова система з безпосереднім використанням ДСВ та з їхнім
розбавленням і подачею на нижче розташовані землі

б) водообігова система з механічним водопідйомом ДСВ та з їхнім розбавленням і подачею
на нижче розташовані землі

в) водообігова система з механічною подачею ДСВ у голову рисового масиву

Рис. 4.6. Блочні схеми можливих типів водообігових систем:
1 – розподільчий зрошувальний канал; 2 – регулюючий (басейн у голові
системи; 3 – насосна станція підкачки; 4 – головний колектор; 5 –
акумулюючий басейн ДСВ; 6 – канал зрошувальної води для розбавлення
ДСВ; 7 – насосна станція перекачки ДСВ; 8 – напірний трубопровід для подачі
ДСВ.
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З метою охорони навколишнього середовища, збереження екологічної
рівноваги в затоках Чорного та Азовського морів, рекомендуємо рисосіючим
господарствам та об’єктам господарської діяльності зменшити скиди ДСВ у
прибережну зону морів за рахунок максимального використання їх в
технології вирощування рису та супутніх культур рисових сівозмін.
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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, які
можуть бути розділені на два типи:
а) заходи локального характеру, які сприяють локалізації та детоксикації
пестицидів в місцях застосування;
б) заходи щодо знезараження дренажно-скидних вод, які утворюються
на рисовій зрошувальній системі.
6. Всі рекомендовані до застосування водоохоронні заходи адаптовані
до сучасної технології вирощування рису в Україні, пройшли наукововиробничу перевірку і показали реальну ефективність в умовах рисових
зрошувальних систем. Запропоновані водоохоронні заходи малозатратні,
ресурсозаощадливі, які базуються на інтенсифікації природних процесів
(сорбції агрохімікатів ґрунтами, мікробіологічного розкладання, інсоляції,
розведення і т. ін.).
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7. За результатами досліджень розроблені «Наукові рекомендації щодо
впровадження сучасних заходів захисту шельфу Чорного та Азовського морів
від забруднення дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем».
Розроблені рекомендації враховують специфіку природно-кліматичних
умов рисових систем України (типи ґрунтів, їх засоленість, фільтраційні
характеристики, гранулометричний склад ґрунтів, вміст гумусу, тощо),
конструктивні особливості рисових карт та специфіку подачі води на
зрошення.
Виконана наукова робота повністю відповідає Технічному завданню.
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НАУКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження сучасних заходів
захисту Чорного та Азовського морів від забруднення дренажно-скидними
водами рисових зрошувальних систем затверджені Міністерством захисту
довкілля та природних ресурсів України.
НАУКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження сучасних заходів
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водами
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на

затвердження
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Дані наукові рекомендації підготовлені в лабораторії природоохоронних
заходів в агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах за
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ЗМІСТ
Вступ
1. Загальні положення.
2. Рисові зрошувальні системи – точкові джерела забруднення морського
середовища на ділянках українського шельфу.
2.1. Структурна схема заходів щодо запобігання та зменшення
забруднення Чорного та Азовського морів дренажно-скидними водами
рисових зрошувальних систем.
3. Оптимізація водоподачі та водовідведення з рисових зрошувальних
систем.
4. Прогнозування забруднення пестицидами дренажно-скидних вод
рисових

зрошувальних

систем

як

передумова

для

застосування

водоохоронних заходів.
5. Водоохоронні заходи щодо запобігання та зменшення забруднення
дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем.
5.1 Організаційно-господарські та агротехнічні заходи.
5.2 Інженерно-меліоративні заходи
5.2.1 Детоксикація пестицидів шляхом посіву рису по пласту
багаторічних трав та сидератів.
5.2.2 Локалізація та детоксикація пестицидів в межах рисових
зрошувальних систем.
5.2.3 Знезараження дренажно-скидних вод рисових систем шляхом
витримування їх в акумулюючих ємкостях.
5.2.4 Повторне використання дренажно-скидних вод як складова
еколого-безпечної технології вирощування рису

123
ВСТУП
Розвиток господарсько-виробничого комплексу регіону рисосіяння
передбачає економне і комплексне використання природних ресурсів та
зниження

негативного

впливу

господарської

діяльності

на

стан

навколишнього середовища.
Одним з найважливіших ресурсів для суспільства є водні ресурси,
завдяки яким розвивається водне господарство та аграрний сектор економіки.
Однак господарсько-виробнича діяльність на суші може негативно вплинути
на стан водного середовища як поверхневих вод і підземних джерел, так і
акваторій Чорного і Азовського морів.
Упродовж багатьох років між аграрним сектором економіки, а особливо
галуззю рисівництва, і розвитком рекреаційно-туристичного комплексу
виникає значна низка протиріч. Частина протиріч може бути знята у результаті
реконструкції

та

модернізації

підприємств

господарчо-виробничого

комплексу. Інша (суттєва) частина може бути знята шляхом впровадження в
практику

рисосіючих

суб’єктів

господарювання

комплексу

сучасних

природоохоронних заходів, які сприяють запобіганню та зменшенню
забруднення українського шельфу Чорного та Азовського морів дренажноскидними водами рисових зрошувальних систем.
Створення рисових систем з екологічно-безпечними технологіями та
технологічними процесами дозволить:
–

створити

екологічно-безпечні

системи

захисту

сільськогосподарських культур;
– втілити екологічно оправдані сівозміни;
–

запланувати

впровадження

закритих

чекових

систем

у

відповідності із зонуванням прибережних територій;
–

виключити відведення за межі рисових зрошувальних систем

дренажних і скидних вод;
–

підтримувати в належному стані гідротехнічні споруди згідно з

експлуатаційними вимогами;
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–

виконувати агротехнічні заходи у повному обсязі згідно з

інноваційними технологіями.
Весь цей комплекс дозволить покращити екологічний стан Чорного та
Азовського морів.
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дані рекомендації розроблені на виконання: Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 № 1264-XI,
Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2030 року» від. 28.02.2019 р. №2697-VІІI.
Виконання заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом (Ст. 409, 411–413 «Вжиття заходів, спрямованих на
зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища
Азовського та Чорного морів, поліпшення їх екологічного стану»).
Ці рекомендації визначають загальні принципи і підходи до створення
екологічно безпечних рисових зрошувальних систем, які дозволять зберегти
та покращити екологічний стан Чорного та Азовського морів.
У даних наукових рекомендаціях наведені сучасні природоохоронні
заходи з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, які пройшли
науково-виробничу перевірку на рисових зрошувальних системах України та
підтвердили свою ефективність.
Всі рекомендовані до застосування водоохоронні заходи адаптовані до
сучасної технології вирощування рису в Україні, пройшли науково-виробничу
перевірку і показали реальну ефективність в умовах рисових зрошувальних
систем. Запропоновані водоохоронні заходи малозатратні, ресурсозаощадливі,
які базуються на інтенсифікації природних процесів (сорбції агрохімікатів
ґрунтами, мікробіологічного розкладання, інсоляції, розведення і т. ін.).
Розроблені рекомендації враховують специфіку природно-кліматичних
умов рисових систем України (типи ґрунтів, їх засоленість, фільтраційні
характеристики, гранулометричний склад ґрунтів, вміст гумусу, тощо),
конструктивні особливості рисових карт та специфіку подачі води на
зрошення.
Запропоновані заходи можуть використовуватись як кожен окремо, так
і у відповідному комплексі (поєднані з іншими) в залежності від ґрунтовомеліоративних умов рисової зрошувальної системи).
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Розроблені рекомендації розраховані на впровадження в галузі
рисосіяння України на рівні окремих сільгосппідприємств та об’єктів
господарювання для попередження та зменшення виносу забруднюючих
речовин зі зворотними водами до заток Чорного і Азовського морів.
Рекомендації можуть бути використані при проектуванні, будівництві,
нових рисових систем, реконструкції існуючих рисових зрошувальних систем
та в поточній практиці функціонуючих рисових систем.

127
2 РИСОВІ ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ – ТОЧКОВІ ДЖЕРЕЛА
ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЛЯНКАХ
УКРАЇНСЬКОГО ШЕЛЬФУ
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 рисових
зрошувальних системах мінеральних добрив та пестицидів приводить до
забруднення поверхневих та підземних вод, порушуючи їх гідрохімічний та
гідробіологічний режим. При цьому особливу небезпеку для навколишнього
середовища становлять пестициди, якими обробляють більше 90% посівів
рису.
До прикладу, в Херсонській області в результаті інвентаризації
встановлено 17 водокористувачів, які скидають зворотні води до заток
Чорного моря (рис. 2.1). 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» (нині СТОВ «Агрофірма Булюк») (7%),
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СКАДОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
СТОВ "БIЛЬШОВИК", СКАДОВСЬКИЙ Р-Н
КП "ОЧИСНI СПОРУДИ",М.СКАДОВСЬК
ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО I-ТУ РИСУ, С.АНТОНIВКА, СКАДОВСЬКОГО Р-НУ
ТОВ "РИС УКРАЇНИ", СКАДОВСЬКИЙ Р-Н
ТОВ СТ " IВАШКIВСЬКИЙ IНКУБАТОР", СКАДОВСЬКИЙ Р-Н
КАЛАНЧАЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТОВ "ТАВРИДА-ПЛЮС", С.ГАВРИЛIВКА ДРУГА, КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н
Ф/Г "АГРОСПЕКТР", КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н
ФГ "ПIВДЕННЕ", С.ОЛЕКСIЇВКА, КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н
ТОВ "УКРАЇНСЬКI РИСОВI СИСТЕМИ", КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н
Ф/Г "КОЛОСОК", КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н, С.ОЛЕКСАНДРIВКА
ТОВ "АГРОСТАНДАРТ КНК" КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н
ТОВ СП "БАСМАТI", ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ Р-Н
ТОВ "СЛАВИЧ.А", ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ Р-Н

Рисунок 2.1 – Об’єм зворотних (стічних) вод, які скидають підприємства
Херсонської області, %
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ТОВ «Івашківський інкубатор» (6%), Дослідне господарство Інституту
рису (4%) і т. д.
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. Отже, рисові зрошувальні системи є одним з
основних точкових джерел забруднення Чорного та Азовського морів на півдні
України.

2.1 Структурна схема заходів щодо запобігання та зменшення забруднення
Чорного

та

Азовського

морів

дренажно-скидними

водами

рисових

зрошувальних систем
Узагальнення результатів багаторічних експериментальних досліджень на
рисових зрошувальних системах дозволило запропонувати структурну схему
заходів щодо запобігання та зменшення забруднення Чорного та Азовського
морів дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем (рис. 2.2)
Враховуючи ту обставину, що більшість рисових систем прилягає до
Чорного та Азовського морів, затоки яких використовуються для рекреації,
особливу увагу слід звернути на використання хімічних засобів захисту рослин.
Перш за все вирощування рису слід проводити за сучасною технологією,
яка враховує вимоги охорони навколишнього середовища.
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Рис. 2. 2. Структурна схема заходів щодо запобігання та зменшення забруднення Чорного та Азовського морів
дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем
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Різноманіття ґрунтово-меліоративних умов регіонів рисосіяння не
дозволяє обмежуватись будь-яким універсальним прийомом, який би дозволив
запобігти забрудненню водних об’єктів пестицидами. У зв’язку з цим необхідно
використання комплексу водоохоронних заходів, включаючи попереджувальні
заходи

організаційно-господарського

та

адміністративного

спрямування,

агротехнічні та спеціальні інженерно-меліоративні заходи.
Перш

за

все

необхідно

передбачити

раціональне

використання

зрошувальної води, для того щоб зменшити норму зрошення до оптимальної
15000–18000 м3/га.
По-друге, забезпечити відповідно до чинного законодавства нормоване
водовідведення з РЗС.
По-третє, наслідки застосування агрохімікатів в технології вирощування
рису слід прогнозувати з використання розробленої УКРНДІЕП методики.
Серед

попереджувальних

заходів

організаційно-господарського

та

адміністративного спрямування можна відзначити: суворе виконання інструкцій
і рекомендацій транспортування, зберігання та застосування засобів захисту
рослин та агрохімікатів, реконструкції старих чеків, карт, рисових зрошувальних
систем.
Система агротехнічних заходів повинна виключити нераціональне та
нецілеспрямоване застосування засобів захисту рослин з дотриманням норм і
правил їх внесення. Застосування хімічного методу захисту рослин повинно
завершувати комплекс заходів щодо боротьби з бур’янами і застосовуватись в
разі неефективної дії агротехнічних заходів.
Оброблення посівів рису хімічними засобами захисту рослин повинно
проводитись наземним способом з виключенням авіації.
Первинне затоплення після посіву рису має проводитись при закритих
скидних гідротехнічних спорудах на чеках і картах.
Виконання

рекомендованого

водного

режиму

сприяє

економії

зрошувальної води з одного боку і спрямування поверхневого стоку
(поверхневих скидів) у підземну складову, що підсилює ґрунтову очистку води з
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наявністю застосованих пестицидів У зв’язку з цим зменшується надходження
пестицидів до дренажних каналів.
В інженерно-меліоративних заходах використовується ряд прийомів та
способів локалізації і детоксикації пестицидів та агрохімікатів в межах рисової
зрошувальної системи.
Відомо застосування традиційних методів очистки стічних вод для
знезараження пестицидів у воді: хлорування, озонування, використання
радіаційних методів, УФ-опромінення, магнітних полів з певною частотою,
використання сорбційних методів з застосуванням активованого вугілля і інші.
На превеликий жаль, застосування цих методів для знезараження ДСВ не
знайшло практичного застосування у зв’язку з великими об’ємами ДСВ, значною
вартістю зазначених методів очистки, необхідністю будівництва спеціальних
споруд, утворення більш токсичних метаболітів в процесі очистки та інші.
Нами запропоновані для впровадження в рисівництві водоохоронні заходи,
які ґрунтуються на використанні та інтенсифікації природних процесів (сорбції,
розкладення та інші), які відбуваються у системі ґрунт-вода в умовах рисової
зрошувальної системи.
Інженерно-меліоративні заходи об’єднують два напрямки:
3. Локалізація та детоксикація залишків пестицидів (агрохімікатів) в
місцях їх застосування на рисовому чеці або карті.
4. Знезараження забруднених пестицидами (агрохімікатами) дренажноскидних вод перед відведенням їх до водоприймачів.
Прийнятним для рисових господарств є спосіб локалізації да детоксикації
пестицидів шляхом посіву рису по пласту багаторічних трав та сидератів.
В результаті підвищення мікробіологічної активності ґрунтів значно
знижується концентрація токсикантів у воді шару затоплення, покращується
якість зворотних вод і запобігається винос забруднюючих речовин до водного
об’єкту-водоприймача ДСВ. Цей спосіб локалізації та знешкодження пестицидів
на рисовому чеці чи карті може застосовуватись на всіх типах ґрунтів, не вимагає
додаткових капітальних затрат.
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За підвищеної дренованості рисових карт та при наявності малогумусних
ґрунтів, де превалює винос пестицидів з рисового чека чи карти з дренажною
складовою стоку, обмеження міграції токсикантів до дренажних каналів може
бути

забезпечена застосуванням сорбційних прошарків (протипестицидних

екранів).
За наявності умов для улаштування акумулюючих ємкостей (наприклад,
відсікання

дамбами

риборозведення),

ділянок

знезараження

лиманів,

озер,

ставків

дренажно-скидних

вод

непридатних
може

бути

для
в

акумулюючих ємкостях. Це актуально перш за все, на засолених ґрунтах, де
ймовірність забруднення ДСВ збільшується у зв’язку з необхідністю повної
зміни води на чеках, а застосування інших методів детоксикації (наприклад,
повторне використання ДСВ на зрошення) обмежене.
В основних районах рисосіяння накопичений значний досвід із
ефективного використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних
систем для повторного використання на зрошення рису. При цьому лімітуючим
фактором є мінералізація та якісний склад ДСВ.
Знешкодження дренажно-скидних вод може відбуватись комбінованим
способом: після повторного використання ДСВ можуть відводитись до
акумулюючої ємкості або на парове поле. Особливо цінний досвід єдиної в
Україні замкнутої чекової рисової системи Маковського, яка побудована і
функціонує в ДПДГ ІР НААН. ДСВ багаторазово використовуються в замкнутій
РЗС зі ставком деструктором та з розведенням зрошувальною водою. Цей досвід
може бути поширений при реконструкції існуючих РЗС та проектуванні нових.
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3 ОПТИМІЗАЦІЯ ВОДОПОДАЧІ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ З РИСОВИХ
ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
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 НААН у співпраці з іншими організаціями, 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».
Важливою задачею подальшого розвитку і підвищення ефективності
комплексної технології вирощування рису є вдосконалення в ній системи
раціонального водокористування, яка являє собою єдиний процес «водоподачіводовідведення», 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.
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Оптимальне зрошення рису відповідно до його біологічних особливостей
й з урахуванням кліматичних умов регіону є найголовнішим чинником, який
сприяє отриманню високої продуктивності рослин.
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

вирощуванні його за новою технологією у порівнянні з раніше застосованою
наведена у таблиці 3.1.
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Таблиця 3.1 – Структурні складові елементів зрошувальної норми рису в
технологіях його вирощування
Складові елементи
зрошувальної норми, м3/га

Технологія:
Базова
(інтенсивна)

нова

Різниця, ±
м3/га

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 та пестицидів за межі РЗС.
В результаті аналізу результатів проведених за останнє десятиліття
досліджень доведено технологічну доцільність нормування зрошувальної води.
За цей період економія поливної води в середньому, дорівнювала близько 14 млн
м3 у порівнянні з показниками базової (інтенсивної) технології. 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 .
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
прибережну смугу значної кількості хімічних препаратів та їх сполук. Це
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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.
Одним з основних шляхів зменшення негативного впливу дренажноскидних вод на якість навколишнього середовища є:
– розробка і впровадження у виробництво сільськогосподарським культур
сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій використання зрошувальних
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

господарствах

(прийняття

оперативних

заходів

до

води

в

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, яка розбавлена якісною 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
існуючих РЗС. До таких перспективних систем можна віднести закриту чекову

138
зрошувальну систему з оборотним циклом водокористування (ЗЧЗС-М) В. Й.
Маковського.
За десятилітній період досліджень скид дренажно-скидних вод за межі
рисових зрошувальних систем, при застосуванні ресурсозберігаючих режимів
зрошення складав 2657,0 тис. м3, при нормативному водовідведенні 91167,8 тис.
м3 , що склало в середньому 72,05% економії води.
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:
4.

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).
5.

підвищення продуктивності галузі рисівництва;

6.

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.
Нормування кількісного вмісту хімічних інгредієнтів, що входять до
складу дренажно-скидного стоку, виконується з метою максимального зниження
антропогенного впливу на екологічний стан заток морів.
Дослідженнями УКРНДІЕП в період застосування нової технології на
рисових

сівозмінах

Державного

підприємства

дослідного

господарства

Інституту рису НААН жодного разу не зафіксовано перевищення нормативів
ГДС та ГДК у дренажно-скидних водах та затоках Чорного моря. Якість
дренажно-скидних вод відповідала вимогам нормативно-чисті, що відображено
у формі звітності 2-ТП (водгосп) за останні роки.
Таким

чином,

результати

комплексних

багаторічних

досліджень,

проведених УКРНДІЕП на РЗС ДПДГ Інституту рису НААН і в акваторії
Чорного моря, дозволяють зробити основний висновок про те, що нова
технологія нормованого водокористування при вирощуванні рису є ресурсо- і
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природозберігаючою. Ця технологія рекомендується для використання в
рисосіючих господарствах України.
Виробники рису згідно вимог Водного Кодексу України оформлюють
дозвіл на спецводокористування, в складі якого затверджуються граничнодопустимі скиди (ГДС) забруднюючих речовин до заток Чорного та Азовського
морів.
Розрахунки ГДС виконують за Інструкцією про порядок розробки та
затвердження гранично-допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із
зворотними водами. 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 та Азовського морів. 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 формуються за
рахунок надходження у скидну мережу поверхневого стоку (скиди з чеків),
фільтрації ґрунтових та дренажних вод. В умовах півдня України під рис освоєні

140
гігроморфні ґрунти, заболочені і часто засолені. Ґрунтовий покрив рисових
сівозмін складений темно-каштановими та каштановими солонцюватими
ґрунтами в комплексі з солонцями. 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. 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. Існує природний зв'язок ґрунтових вод з
поверхневими водами заток Чорного та Азовського морів. 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 «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 показують, що для об’єктної оцінки якості дренажноскидних 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
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моніторинг якості дренажно-скидних вод, утворений банк даних якості
дренажних вод по більшості РЗС. 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 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.
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. Тож, не дивно, що перші ж
контрольні аналізи будуть перевищувати встановлені норми.
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.
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
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розглядаються при розробці ГДС речовин, повинні розраховуватись за
балансовим методом.
Згідно з для розрахунку об’єму дренажних вод, які надходять в скидні
канали і колектори, використовують рівняння водного балансу:
𝑀 = 𝐸 + 𝑇 + 𝑊н + 𝑊ф + 𝐸шз + 𝑊св + 𝑊тв ,
де:
𝑀 – зрошувальна норма нетто за поточний рік, м3/га;
𝐸 – об’єм води, витрачений на випаровування, м3/га;
𝑇 – транспірація рослин рису, м3/га;
𝑊н – об’єм води, витрачений на насичення ґрунту, м3/га;
𝑊ф – об’єм води, витрачений на фільтрацію ґрунтом, м3/га;
𝐸шз - об’єм води, необхідний для створення шару затоплення, м3/га;
𝑊св – об’єм скидної води, м3/га;
𝑊тв – технічні втрати води, м3/га.
Тоді об’єм поверхневого скиду буде дорівнювати:
∑ 𝑊пс = 𝑊св + 𝑊тв = 𝑀 − (𝐸 + 𝑇 + 𝑊н + 𝑊ф + 𝐸шз )
Складові рівняння водного балансу для умов рисової зрошувальної
системи відповідно складатимуть:
Е = 4900 м3/га;

Т = 5000 м3/га;

𝑊н = 1900 м3/га,

𝑊ф = 2400 м3/га;

h1 = 15 см, h2 = 20cм;

𝐸шз = 3500м3/га

Об’єм поверхневого скиду зі всієї посівної площі складе:
𝑊 = (𝑊св + 𝑊тв ) ∙ 𝑆,
де: 𝑆 – посівна площа рису, га.
Питомий об’єм скидних вод складе:
𝑊пит = 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.
Згідно пункту 3.2.2 «перелік речовин… має включати всі специфічні
речовини, що характерні для складу даних зворотних вод». При нормуванні
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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.
Що стосується основного списку нормованих речовин згідно Постанови
КМУ від 13.12.2017 р. № 1091, то на нашу думку нормування нафтопродуктів у
складі дренажних вод рисових систем є недоцільним. Нафтопродукти не є
специфічним інгредієнтом, який характеризує дренажну систему. Крім того,
наші багаторічні 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.
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– 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.
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4 ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПЕСТИЦИДАМИ ДРЕНАЖНОСКИДНИХ 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.
УКРНДІЕП встановлені закономірності поведінки пестицидів в умовах
рисової зрошувальної системи, використовуючи наявну неповну інформацію, та
розроблена доступна для практичного використання методика оцінки виносу
пестицидів до водних об’єктів.
В основу розрахункового методу закладені результати власних модельних
експериментів та польові дослідження з фіксацією відповідних факторів та умов.
При розробці методики розрахунку виносу пестицидів враховані наступні
фактори.
Водний баланс і режим зрошення затопленого рису характеризується
створенням та підтриманням шару затоплення певної глибини на протязі всього
зрошувального періоду або значної його частини.
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
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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
зрошувальних систем. Величина виносу пестицидів в колекторно-дренажну
мережу визначається перш за все поведінкою токсикантів в системі ґрунт – вода
на рисовому чеці. Встановлені закономірності поведінки хімічних препаратів,
визначено характер їх взаємодії з водою та ґрунтами, динаміку взаємовпливу і
фактори, які її обумовлюють.
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 воднофізичних 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.
В верхній частині профілю таких ґрунтів на глибині 20–25 см від поверхні
в природних умовах є ущільнений оглеєний горизонт з дуже малою проникністю.
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Відразу ж після початку поливу розчинність пестициду відіграє
вирішальну роль в його міграції. 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 пестицидів в
елементах рисових зрошувальних систем і встановлення взаємозв'язку між ними,
дозволило розробити методику оцінки виносу пестицидів з рисових чеків у
колекторно-дренажну мережу.
Методика оцінки виносу пестицидів до колекторно-дренажної мережі
Вихідна концентрація пестициду у воді шару затоплення (𝐶0п ) , 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 пестициду, від воднофізичних властивостей ґрунтів: чим вище водопроникність, тим менша частина
гербіциду потрапляє в шар затоплення:
𝐶0п = 0,1𝛼

𝑁 −𝜘𝜏
𝑒 ,
ℎ0

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);
𝜏 – час з моменту обробки ґрунту гербіцидом до затоплення чеку, доба,
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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.
При обробці пестицидом затопленого чеку вся кількість препарату
розподіляється у воді шару затоплення:
𝐶0п = 0,1

𝑁
ℎ0

На практиці бувають випадки, що займають проміжне положення.
На концентрацію пестициду

в ґрунтово-іригаційних

водах, крім

гідродинаміки потоку, впливають початковий розподіл пестициду в товщі
ґрунту, концентрація пестициду в шарі затоплення, процеси деструкції та
сорбції.
гр
𝐶р

𝑁 ∙ 𝑒 −𝜘𝜏
= 0,1(1 − 𝛼)
,
ℎ1 П(1 + 𝑟)

де ℎ1 – потужність зони аерації,
П – пористість ґрунтів зони аерації, частки одиниці,
𝑟 – константа рівняння Фрейндліха (визначається експериментально).
ф

Для випадку попередньо підтопленого чеку 𝐶р = 0.
Концентрацію пестициду у воді шару затоплення в довільний момент часу
(𝐶 п (𝑡) розраховують за формулою:
п

𝐶 (𝑡) =

𝐶0п

∙

𝑄п +𝑄ф
− ∑(
+𝜘п )𝑡
𝑊
𝑒
,

де 𝑡 – час від моменту затоплення обробленого пестицидом чеку, діб.;
𝜘п – коефіцієнт швидкості перетворення пестициду у воді шару
затоплення, доба-1 (визначається експериментально);
𝑄п , 𝑄ф – витрати води на поверхневі скиди і фільтрацію, м3/добу;
𝑊 – об'єм води шару затоплення, м3.
Концентрація пестициду в дренажних водах в будь-який момент часу
визначається за двома залежностями: у початковий період фільтрації в дрену
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буде надходити вода з концентрацією пестициду, 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
пестициду у воді шару затоплення:
гр

др
𝐶𝑖

𝐶р ∙ 𝑒

−𝜘гр𝑡

при 𝑡 ≤ 𝑡𝑖
={ П
−𝜘
𝐶𝑡−𝑡𝑖 ∙ 𝑒 гр𝑡 при 𝑡 > 𝑡𝑖

Для визначення 𝑡𝑖 спочатку визначається ширина активної зони фільтрації
(B).
В якості розрахункової схеми міграції пестицидів 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
зона, 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:
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:
𝐵 2
)
14
2𝐵
𝑦22 = ℎ2 + (𝑥0 + )2
7
5𝐵
𝑦32 = ℎ2 + (𝑥0 + )2
7
𝑦12 = ℎ2 + (𝑥0 +

Час перебування води в будь-якій стрічці потоку складатиме:
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𝜇 𝑦𝑖2
𝑡𝑖 =
∙
𝐾ф ℎ
де μ – нестача водонасичення;
𝑦𝑖2 – середня довжина шляху фільтрації за i-тою стрічкою потоку, м;
𝐾ф – коефіцієнт фільтрації, м/добу.
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. 4.1 наведена функціональна модель міграції пестицидів з
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.
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Рис. 4.1. Функціональна модель міграції пестицидів з рисових чеків до
картових скидних каналів.
Концентрація пестициду у картовому скидному каналі визначається
змішуванням вод поверхневих скидів з дренажними водами. При цьому потік
дренажних вод через нерівномірності фільтрації і, отже, нерівномірного
розподілу пестициду, умовно розбивається на фрагменти (стрічки потоку),
кожен з яких характеризується своєю середньою концентрацією і витратою води:
др

ф

𝐶 п (𝑡) ∙ 𝑄п (𝑡) + ∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑖 (𝑡) ∙ 𝑄𝑖
С(𝑡) =
,
𝑄п + 𝑄ф
де 𝐶 п (𝑡) – концентрація пестициду у воду шару затоплення на рисовому
чеці в розрахунковий момент часу, мг/дм3;
𝑄п (𝑡) – гідромодуль поверхневих скидів, м3/га/добу;
ф

𝑄𝑖 – гідромодуль дренажного стоку, м3/га/добу;
др

𝐶𝑖 (𝑡) – концентрація пестициду 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,
діб.
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При розрахунку концентрації пестицидів в воді скидних колекторів
(внутрішньогосподарських,

міжгосподарських

та

магістральних)

слід

враховувати процеси самоочищення, розведення за рахунок надходження
скидних дренажних вод з необроблених пестицидами ділянок, а також додаткове
надходження пестицидів з інших ділянок системи.
Розрахунок концентрації пестицидів в воді водоприймача колекторнодренажних вод рисової зрошувальної системи (як правило заток Чорного та
Азовського морів) проводиться за загальновідомими розрахунковими.
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 пестицидів, 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, пестициди надходять у
водовідвідну мережу та ґрунтові води з фільтраційними водами.
Застосування запропонованої методики виносу пестицидів дозволить
намітити основні шляхи зменшення виносу пестицидів за межі рисової
зрошувальної системи та запобігти забрудненню водних об’єктів, водоприймачів
колекторно-дренажних вод. Вона може використовуватись при проектуванні
нових систем, реконструкції існуючих РЗС, а також при науково-виробничих
випробовуваннях ефективності застосування нових пестицидів на РЗС для
захисту посівів рису.
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5 ВОДООХОРОННІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ
ЗАБРУДНЕННЯ ДРЕНАЖНО-СКИДНИХ ВОД РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ
СИСТЕМ

5.1 Організаційно-господарські та агротехнічні заходи
Організаційно-господарські заходи включають чітке виконання всіх
інструкцій і правил та інших документів, які регламентують транспортування,
зберігання та застосування засобів захисту рослин.
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.
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;
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– 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;
– 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. 5.1).
Таблиця 5.1 – Система агротехнічних прийомів
Строк проведення, захід
Проти яких організмів спрямовано
1
2
Квітень. Вичісування кореневищ та
бульб
важкими
боронами. Очищення поверхневого прошарку
Переорювання зябу плугами з ґрунту від багаторічних бур’янів
відвалами
Забезпечення
дружних
сходів,
Передпосівний період.
зменшення шкідливості фітофагів.
Вирівнювання поверхні чеків з Правильне
регулювання
відхиленням до +/- 5 см
зрошувального
шару
води
призупиняє розвиток шкідників
Сівба рису в оптимальні строки
відразу
після
передпосівної Проти збудників хвороб, шкідників і
підготовки ґрунту. Насінням стійких життєздатних зачатків бур’янів.
проти хвороб і шкідників сортів.
Проти ракоподібних шкідників
Укорочений період затоплення
Поява сходів. Після підсушування
ґрунту застосування протизлакових Проти злакових бур’янів
гербіцидів
Сходи – кущіння.
Проти
масового
розмноження
Підсушування поверхні чеків 2–3
шкідників рису та водоростей
доби
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Продовження таблиці 5.1
1
2
Зниження рівня води в чеках до рівня Проти рисового комарика, ячмінного
відривання листків від її поверхні.
мінера при їх масовому розмноженні
Позбавлення
шкідливої
фауни
додаткової кормової бази, місць
Період
вегетації. Обкошування резервації. Недопущення осіменіння
валиків, зрошувальних та скидних і при забур’яненні багаторічними
дренажних каналів нижче рівня води бур’янами, підняття на поверхню
бульб,
насіння,
покращення
прохідної здатності каналів
Післязбиральний період. Зяблева При забур’яненні багаторічними
оранка
з
врахуванням
типу бур’янами на поверхню ґрунту
домінуючих бур’янів на глибину. піднімаються кореневища бур’янів,
Бульбо очеретами та рогозами – на які гинуть при висихання і
10–12 см, очеретом – 20–25 см
проморожуванні
Важливим елементом пригнічення шкідливих організмів є дотримання
технологічних регламентів щодо режиму зрошення:
– 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 поверхневого 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;
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– 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 червонозерними (дикими) формами
рису необхідно здійснювати такі заходи:
– регулярно оновлювати сорти через кожні 5–7 років;
– 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).
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.
Статистичне моделювання свідчить про перевагу оранки над дискуванням
з точки зору зниження забур’яненості посівів рису, крім використання в якості
попередника озимої пшениці.
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Таким чином, організаційно-господарські та агротехнічні заходи повинні
максимально упереджувати застосування засобів захисту рослин, тим самим
сприяючи зменшенню забруднення дренажно-скидних вод агрохімікатами.

5.2 Інженерно-меліоративні заходи
5.2.1 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
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.
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. 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
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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. Правильно складена сівозміна
повинна задовольняти вимоги культури рису та сприяти проведенню всіх
агротехнічних і меліоративних заходів його вирощування.
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.
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.
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
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називають сидерацією, а сільськогосподарські рослини, що вирощують для
отримання добрив – сидератами.
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.
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 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. 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
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меліоративного стану систем.
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 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.
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.
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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.
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, зернобобові, гречка,
однорічні трави, бобові та хрестоцвіті культури: буркун, ярий ріпак і гірчиця, які
показали добрі результати у випробуванні на полях Інституту рису.
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.
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.

162
Багаторічними

експериментальними

дослідженнями

підтверджена

ефективність посіву рису по пласту багаторічних трав (люцерна, експарцет та
сидератів).
При цьому в виробничих дослідах в умовах рисових систем активність
інвертази збільшується у 3 рази, дегідрогенази – у 2–2,5 рази, протеази у 2 рази.
Швидкість біодеградації пестицидів корелювала з рівнем активності ґрунтів.
5.2.2

Локалізація

та

детоксикація
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в межах

рисових

зрошувальних систем
Пестициди, які застосовуються в рисосіянні, надходять до колекторно–
дренажної мережі зі скидними водами та фільтраційним потоком на значну
глибину та мігрують за межі рисового поля навіть при низьких значеннях
фільтрації, створюючи загрозу забруднення природних вод.
Запобігти втратам пестицидів 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 пестицидів, які застосовуються при вирощуванні
рису. В зв’язку з цим були запропоновані добавки, які ефективно зв’язують
пестициди, але стійкі до вимивання фільтраційними водами та розкладання
ґрунтовими мікроорганізмами і одночасно безпечні для рослин рису.
Нами встановлено, що між сорбційною здатністю ґрунтів по відношенню
до пестицидів 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
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сільськогосподарських культур. Джерелом гумусових речовин може бути торф,
який вже розклався, перегній та інші природні матеріали.
Нами запропонований спосіб запобігання забрудненню дренажних вод
пестицидами на рисових зрошувальних системах, який включає в себе
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.
Розроблений спосіб пройшов дворічну дослідно-виробничу перевірку на
рисовій системі в Херсонській області.
На протязі двох вегетаційних періодів залишки пестицидів не виявлені в
фільтраційних і дренажних водах.
Не дивлячись на локалізацію у прошарку, до кінця вегетаційного періоду
ні в прошарку, ні в прилеглих шарах ґрунту пестициди не виявлені. При цьому
відбулось підвищення кількості мікроорганізмів в 1,5 рази над прошарком, а в
прошарку в 7-10 разів.
Відсутність залишкових кількостей пестицидів 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
примикає до дрени, та має ширину 0,10 – 0,15 довжини чеку, оскільки саме тут
формується 90–95% об’єму фільтраційного стоку (рис. 5.1).
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(а - в розрізі, б - в плані):
1 – поверхня чеку, 2 - дренажний канал, 3 – зрошувальний канал,
4 – прошарок.
Рис. 5.1 – 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 пестициди, дозволяє запобігти негативній дії хлористого
натрію, що використовують у відомих способах створення осолонцьованих
суглинкованих екранів.
Облаштування протифільтраційного прошарку
Прошарком, який затримує пестициди, 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 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.
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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.
Такі прошарки можуть бути закладені як на окремому чеці, так і на
великому масиві з урахуванням властивостей ґрунтів рисової системи та
необхідності локалізації пестицидів в місці їх застосування.
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5.2.3 Знезараження дренажно-скидних вод рисових систем шляхом
витримування їх в акумулюючих ємкостях
Експериментальними дослідженнями встановлено, що пестициди, 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, ставків, озер
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 об’єму дренажно-скидних
вод, який утворюється після повторного і багаторазового використання води для
зрошення.
Необхідна ємність розраховується з урахуванням витрат колекторнодренажних 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:
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𝑡=

1 𝐶𝑜
𝑙𝑛 ,
𝑘 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 пестициди, час їх витримування коливається від кількох до десятків діб
в залежності від хімічної природи пестициду, 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 дренажноскидних 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 залежить від ряду факторів, які
впливають на інтенсивність біохімічного окислення пестицидів, їх фотолізу,
випаровування, сорбції, інших процесів та розраховується з використанням
коефіцієнтів неконсервативності, 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 пестицидів у воді скидного
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колектора перед «озером» сягала 16–34 мкг/дм3, а у воді каналу, який відводить
дренажн-скидні води до затоки Чорного моря, гербіциди не виявлені. Спосіб
перевірений на протязі кількох вегетаційних сезонів з застосуванням базових та
нових пестицидів.
За відсутності умов улаштування акумулюючих ємкостей колекторнодренажні води доцільно знезаражувати в паровому полі рисової сівозміни.
5.2.4 Повторне використання дренажно-скидних вод як складова екологобезпечної 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
витрачається 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.
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.
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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.
Як показує практика, для більшості рисових систем використання ДСВ на
полив у перші роки їхньої експлуатації не є можливим. Це пояснюється, як
правило, значною мінералізацією ДСВ і поганими якісними показниками,
оскільки у початковий період експлуатації систем процес розсолення проходить
найбільш інтенсивно. Після кількох років правильної, у меліоративному і
агротехнічному відношенні, експлуатації рисової системи на ній встановлюється
відносно стійка рівновага між кількістю солей, які надходять у балансовий шар і
тими, які вилучаються з ДСВ. У цей період експлуатації системи, ДСВ можна
використовувати для зрошення як змішуючи з прісною водою у різних
співвідношеннях, так і без розбавлення.
Перед тим як використовувати скидні води з рисових полів для повторного
зрошення, необхідно вивчити їхній хімічний склад і його зміну у часі.
Оскільки не існує нормативного методу оцінювання придатності води для
зрошення, для її характеристики необхідно використовувати різні методи (табл.
5.2).
Перше, на що потрібно звертати увагу при повторному використанні ДСВ
на зрошення рису – це наявність у них токсичних для рослин водорозчинних
солей, які містяться у 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 разом зі зрошувальною водою.
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Таблиця 5.2 – Критерії оцінювання придатності води для зрошення
№
з/п
1
2
3

4

5

Критерій

Розрахункова формула

<1 г/л – придатна
—
1...3 – умовно придатна
>3 г/л – непридатна
Небезпека
≤1 – придатна
Na:Ca
Na:(Ca+Mg)
осолонцювання
≤0,7 – придатна
(𝑁𝑎 + 𝐾) ∙ 100%
Натрієва
<66 – безпечна >75 –
ПН =
,%
𝐶𝑎
+
𝑀𝑔
+
𝐾
+
𝑁𝑎
небезпека
дуже небезпечна
Потенційна
<10 – небезпека низька
𝑁𝑎
𝑆𝐴𝑅 =
адсорбція (при
10...18 – небезпека
𝐶𝑎
+
𝑀𝑔
√
мінералізації ≤3
середня
2
г/л)
>18 – небезпека висока
Ка>18 – придатна
Na-Cl≤0; Ka=288:5Cl
Лужна
0<Na-Cl<SO4;
18...6 – задовільна
характеристика
Ka=288(Na+4·Cl)
<6 – незадовільна
Загальна
мінералізація

𝐶𝑎 + 𝑀𝑔
𝑁𝑎 ∙ 0,23 ∙ С
де С – загальна
мінералізація

7
8

9

10

11 Нормальна сода
12

Автор
Костяков
О.М.
Буданов
М.Ф.
Воротнік
Т.К.
SAR,
США
Стеблер

АнтиповІонний обмін
Каратаєв
І.Н.
>50 % – непридатна Собальч І.,
Вміст магнію Mgk=Mg100/(Ca+Mg), %
<50 % – придатна
Дараб К.
<10 мг екв/л (355 мг/л)
—
Вміст хлор-іону
- придатна
<7 – придатна для
важких
Хлоридна
Грілль,
Cl+0,5SO4, мг екв/л
7...15 – для середніх
небезпека
Данєєв
<20 – для легких
ґрунтів
Ітон,
Бікарбонатна ЗКН=(НСО3+СО3)- (Ca+Mg),
<2,5 – придатна
Вількокс
мг екв/л
небезпека
>2,5 – непридатна
Л.В.
𝐾=

6

Показник

рН

Na2CO3=CO3-(Ca+Mg), мг
екв/л
—

К>1 – придатна
<1 – непридатна

<0,3 – придатна

-«-«

6...8 – придатна

На сьогоднішній день у меліоративній практиці виділяють такі основні
прийоми використання ДСВ рисових систем для зрошення рису:
– повторне використання без розбавлення стоку;
– повторне використання з розбавленням стоку зрошувальною водою;
– повторне використання ДСВ із подачею у зрошувальні канали;
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– часткове зворотне використання ДСВ;
– регульоване використання дренажно-скидних вод.
Використання води без розбавлення стоку полягає у тому, що стік із
рисового чека, що зрошується прісною водою, подається на нижче розташований
чек. Допустима мінералізація ДСВ при такому її використанні становить 1 г/дм3.
При цьому необхідно здійснювати оперативний контроль мінералізації води, яка
подається для зрошення, а також зміни мінералізації води в іншому чеку. Не
виконання цієї вимоги може бути причиною зниження врожайності рису,
оскільки він має слабку солестійкість. На рисових системах стік можна
використовувати для зрошення без розбавлення прісною водою не більше двох
разів.
Повторне використання ДСВ із розбавленням зрошувальною водою,
полягає у 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 через їхні
конструктивні особливості, які не дозволяють проводити розбавлення ДСВ на
різних ділянках системи.
Повторне використання ДСВ із подачею у зрошувальні канали набуло
поширення в Криму та Херсонській області. На зрошувальній системі виявляють
точки, в яких можливо і доцільно перекачувати воду з колекторів у рисові
зрошувальні канали. Цей прийом ефективний у випадку, коли на рисовій системі
досягнутий

високий

рівень

автоматизації

міжгосподарського

і

внутрішньогосподарського водорозподілу, а також контроль за мінералізацією
води, яка повторно використовується і змішується з прісною водою.
Часткове зворотне використання ДСВ найбільш перспективне. Цей
прийом полягає в акумуляції ДСВ у ставках-накопичувачах або водосховищах із
подачею води по мірі споживання у голову системи у міжгосподарський канал.
Після змішування в каналі з водою, яка забирається з річки або водосховища,
потік

направляється

на

зрошення.

Така

система

оснащена

засобами
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автоматизації водорегулювання, контролю і зв'язку, дає можливість управляти
процесом і забезпечує максимально ефективне використання ДСВ рисових
систем.
Регульоване використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних
систем було розроблено та впроваджено на території Херсонської області. На
ДСК встановлюються регулюючі споруди (рис. 5.2), конструкція яких
передбачає регулювання рівня води в ДСМ.

Рис. 5.2 – 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 дренажно-скидному каналі, h –
глибина води у трубі водовипуску, – напрям руху води
За умови перевищення відмітки рівня води в ДСМ над відміткою поверхні
чека з'являється можливість поверхневого зрошення та зрошення дощуванням
супутніх сільськогосподарських культур. Після отримання сходів та проведення
захисту посівів від бур'янистої рослинності хімічними препаратами чеки
поступово затоплюються водою, щити на регулюючих спорудах закривають. За
рахунок фільтрації з чеків рівень води в скидних каналах підвищується до рівня
поверхні землі в чеках, інколи вище. При цьому значно зменшується обсяг
фільтраційних втрат із чеків, в окремих випадках виникає можливість подачі
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ДСВ із скидного каналу в чеки. Конструкція регулюючої гідроспоруди
передбачає можливість регулювання рівня води в скидному каналі та
вимірювання витрат.
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, окрім
значної економії води, є екологічна надійність, тобто зменшуються об’єкти
скидних вод та покращується їх якість.
На РЗС також існує проблема недостатньої швидкості подачі зрошувальної
води на карти-чеки та рівномірності її розподілу, що пов'язане з низькою
ефективністю зрошувальної мережі через недосконалість її конструкції і
незадовільний

технічний

стан,

що

супроводжується

нераціональним

використанням водних ресурсів та не досягненням проектного рівня
врожайності.
Тому актуальним є розробка такого способу поливу рису та супутніх
культур ДСВ, що дозволить більш швидке та рівномірне заповнення водою картчеків, зменшити об'єми скидів дренажно-скидних вод у природне джерело,
підвищити ефективність використання водних ресурсів за рахунок повторного їх
використання.
Поставлена задача може бути вирішена тим, що у способі поливу рису та
супутніх культур ДСВ, який реалізують на рисовій системі, яка включає
водопідвідну, водовідвідну як ДСМ, насосну станцію на подачу зрошувальної
води та відкачку ДСВ, полив рису та супутніх культур здійснюють ДСВ із
відкритих ДСК за допомогою додаткового влаштування пересувної насосної
станції, яку безпосередньо встановлюють на відкритих каналах ДСМ.
Запропонований спосіб використання ДСВ при поливі рису та супутніх
культур дасть змогу економії водних, енергетичних і трудових ресурсів,
зменшити об'єми скидів дренажних вод, які мають підвищену мінералізацію та
містять токсичні хімічні сполуки, у природні водні об'єкти. Даний спосіб
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здійснюється за допомогою пересувної насосної станції, яка влаштовується
безпосередньо перед поливом на карті-чеку зі сторони скиду та здійснює
перекачку з відкритих каналів ДСВ для зрошення рису та супутніх культур. Це
надає змогу збільшити швидкість та рівномірність заповнення карти-чеку водою,
що забезпечить підвищення ефективності використання водних та енергетичних
ресурсів.
Така схема використання ДСВ найбільш прийнятна для Придунайських
РЗС.
Найбільш вагомий захід економії і раціонального використання водних
ресурсів на РЗС є упровадження водообігових систем, що дозволяє ліквідувати
непродуктивні скиди зрошувальних і дренажних вод, захистити водоприймачі і
запобігти подальшому забрудненню морської акваторії.
Водообігові системи забезпечують затримання розчинних хімічних
речовин і повернення вимитих поживних елементів для зрошення поля при
використанні ДСВ на полив, що сприятливо вплине на формування родючості
ґрунту і підвищення продуктивності земель, а також зменшення забруднення
ДСВ, які відводяться до водоприймачів.
При проектуванні водообігових систем враховують такі природні та
господарські умови: рельєф місцевості, місцезнаходження масиву, геологічні і
гідрогеологічні умови, якість ДСВ, технічна можливість розбавлення чи
поліпшення ДСВ.
За конструктивними елементами та їхнім поєднанням водообігові системи
можуть мати декілька типів. Так, за умовами водообігу їх можна поділити на такі
варіанти:
1. Самопливна водообігова система з подачею ДСВ на ділянки, що
розташовані нижче відмітки води в акумулюючому басейні (рис. 5.3, а).
При цьому можуть бути два варіанти:
- з безпосередньою подачею ДСВ при їхній допустимій іригаційній якості;
- з розбавленням ДСВ прісною водою до допустимої мінералізації.
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2. Водообігова система з механічною подачею (рис. 5.3, б). При цьому
можуть бути варіанти:
- з безпосередньою подачею ДСВ при допустимій якості для зрошення;
- з подачею розбавлених ДСВ прісною водою до допустимої мінералізації.
3. Водообігова система з механічною подачею ДСВ у голову рисової
системи. При цьому у голові системи повинен бути регулюючий басейн для
накопичення, розбавлення і поліпшення якості ДСВ (рис. 5.3, в).
Наявність

басейнів

дозволяє

проводити

покращання

іригаційних

показників дренажно-скидної води. Водообігові системи повинні бути оснащені
засобами автоматизації водорегулювання, контролю і зв'язку, що дасть
можливість управляти процесом та забезпечить максимально ефективне
використання ДСВ рисових систем.

а) самопливна водообігова система з безпосереднім використанням ДСВ та
з їхнім розбавленням і подачею на нижче розташовані землі

б) водообігова система з механічним водопідйомом ДСВ та з їхнім
розбавленням і подачею на нижче розташовані землі
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в) водообігова система з механічною подачею ДСВ у голову рисового
масиву
Рис. 5.3. Блочні схеми можливих типів водообігових систем:
1 – розподільчий зрошувальний канал; 2 – регулюючий (басейн у голові системи;
3 – насосна станція підкачки; 4 – головний колектор; 5 – акумулюючий басейн
ДСВ; 6 – канал зрошувальної води для розбавлення ДСВ; 7 – насосна станція
перекачки ДСВ; 8 – напірний трубопровід для подачі ДСВ.
З метою охорони навколишнього середовища, збереження екологічної
рівноваги в затоках Чорного та Азовського морів, рекомендуємо рисосіючим
господарствам та об’єктам господарської діяльності зменшити скиди ДСВ у
прибережну зону морів за рахунок максимального використання їх в технології
вирощування рису та супутніх культур рисових сівозмін.
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ВИСНОВКИ
Основними принципами створення екологічно безпечних рисових
зрошувальних систем можуть бути:
1.

Вирощування рису за сучасними технологіями з урахуванням вимог

охорони навколишнього природного середовища.
2.

Оптимізація водопостачання та нормування водовідведення.

3.

Прогнозування наслідків застосування засобів захисту рослин.

4.

Впровадження комплексу сучасних природоохоронних заходів:

–

попереджувальних заходів організаційно-господарського характеру;

–

системи агротехнічних заходів;

–

застосування інженерно-меліоративних заходів з урахуванням

різнорідності ґрунтово-меліоративних умов району рисосіяння.
Моніторинг дренажно-скидних вод та води водоприймача в районі
водовідведення.
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193
РЕЦЕНЗІЯ
на остаточний звіт про науково-дослідну роботу
за темою: «Розроблення наукових рекомендацій щодо впровадження
сучасних заходів захисту Чорного та Азовського морів від забруднення
дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем»
На рецензію надано: остаточний звіт про науково-дослідну роботу,
технічне завдання на проведення зазначеної НДР, календарний план виконання
роботи.
Метою

роботи

є

попередження

та

зменшення

антропогенного

навантаження на прибережну частину Чорного та Азовського морів шляхом
розробки наукових рекомендацій щодо впровадження сучасних водоохоронних
заходів на рисових зрошувальних системах.
Актуальність роботи пов’язана з необхідністю розробки заходів щодо
попередження та зменшення антропогенного навантаження на прибережну
частину Чорного моря 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». Статтями 409, 411–413 «Вжиття заходів, спрямованих на
зниження

рівня

забруднення

навколишнього

природного

середовища

Азовського та Чорного морів, поліпшення їх екологічного стану». Крім того
актуальність роботи пов’язана з необхідністю зменшення антропогенного
навантаження на прибережну частину Чорного моря відповідно до Протоколу
про захист морського середовища Чорного моря від забруднення з наземних
джерел (ст. 1, ст. 2) від 21.04.1992 р. (Бухарест) та Стратегічному плану дій для
відновлення та захисту Чорного моря від 31 жовтня 1996 р. (п. 32, п. 34), а також
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від
25.06.91 №1264-XI, Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2030 року».
Робота виконувалась у 2 етапи: 2019–2020 рр. На першому етапі в 2019 р.
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РЕЦЕНЗІЯ
на остаточний звіт про науково-дослідну роботу за темою:
«Розроблення наукових рекомендацій щодо впровадження сучасних
заходів захисту Чорного та Азовського морів від забруднення дренажноскидними водами рисових зрошувальних систем»
Завдання запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів та
покращення їх екологічного стану входять до числа національних пріоритетів
в області охорони навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів.
Рисівництво відноситься до найбільш водозатратних галузей сільського
господарства.
В умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва охорона
водних ресурсів стає невід’ємною частиною при розробці та втіленні системи
ведення господарства.
Рисові зрошувальні системи є одним з точкових джерел забруднення
морських вод, перш за все агрохімікатами, які порушують їх гідрохімічний та
гідробіологічний режим.
В зв’язку з цим вирішення проблеми попередження та зменшення
антропогенного навантаження на прибережну частину Чорного та Азовського
морів шляхом впровадження сучасних водоохоронних заходів на рисових
зрошувальних системах, яку ставлять за мету автори звіту, є на часі і
заслуговує всілякої підтримки.
Науково-дослідна

робота

відповідно

з

технічним

завданням

виконувалась 2 роки: 2019 р. – 2020 р. На першому етапі в 2019 р. проведено
огляд

літератури

та

проаналізовані

результати

власних

досліджень

УКРНДІЕП для вибору природоохоронних заходів щодо попередження та
зменшення антропогенного навантаження на прибережну частину Чорного та
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Азовського морів за рахунок відведення колекторно-дренажних вод рисових
зрошувальних систем.
На другому етапі в 2020 р. розроблені наукові рекомендації щодо
впровадження сучасних заходів захисту шельфу Чорного та Азовського морів
від забруднення дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем.
На рецензування надано остаточний звіт виконання НДР за 2020 р.,
технічне завдання та календарний план.
У звіті наведено огляд науково-технічної літератури, відомчих
матеріалів та результатів досліджень УКРНДІЕП щодо специфіки рисових
зрошувальних систем як точкового джерела забруднення заток Чорного та
Азовського морів.
На основі детального розгляду існуючих водоохоронних заходів щодо
зменшення та попередження надходження забруднюючих речовин до шельфу
Чорного та Азовського морів та їх систематизації і сформовано логічну схему.
Спочатку розглядаються попереджувальні організаційно-господарські заходи,
далі система агротехнічних заходів, яка дозволяє звести до мінімуму
застосування агрохімікатів в технології вирощування рису. І, нарешті,
інженерно-меліоративні заходи, які спрямовані на локалізацію і детоксикацію
агрохімікатів в межах рисової зрошувальної системи та знезараження
дренажно-скидних вод, що відводяться до заток Чорного та Азовського морів.
Сформований перелік існуючих природоохоронних заходів щодо
зменшення та попередження надходження забруднюючих речовин до шельфу
Чорного та Азовського морів ліг в основу для розробки наукових
рекомендацій щодо впровадження сучасних заходів захисту прибережних вод
Чорного та Азовського морів від забруднення дренажно-скидними водами
рисових зрошувальних систем. При цьому надані конкретні рекомендації
щодо впровадження окремих водоохоронних заходів враховуючи специфіку
рисових зрошувальних систем.
Проведені дослідження виконані на високому науковому рівні.
Науково-дослідна робота «Розроблення наукових

рекомендацій щодо
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МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ»
(УКРНДІЕП)
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
03.12.2020 № 13
м. Харків
засідання Вченої ради в режимі on-line конференції
Склад Вченої ради науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут
екологічних проблем» затверджено директором установи Гриценком А. В. від 30.01.2019 р.
у складі 27 осіб.
ПРИСУТНІ:
Голова
1.
Вченої ради – Гриценко Анатолій Володимирович – д-р геогр. наук,
проф., директор
Заступник
2.
голови Вченої ради – Васенко Олександр Георгійович – канд. біол.
наук, старш. наук. співроб., доц., перший заступник директора з наукової
роботи, завідувач лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів
довкілля та природних територій особливої охорони
Заступник
3.
голови Вченої ради Дмитрієва Олена Олексіївна – д-р екон. наук,
старш. наук. співроб., заступник директора з наукової роботи та маркетингу
наукових досліджень, завідувач лабораторії екологічно безпечного
природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля
Секретар
4.
Вченої ради – Савченко Наталя Володимирівна – вчений секретар
Аніщенко
5.
Людмила Яківна – д-р. техн. наук, доц., завідувач лабораторії оцінки
впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи (ZOOM)
Брук
6. Володимир Вікторович – канд. техн. наук, в. о. завідувача лабораторії
проблем формування та регулювання якості вод
Варламов
7.
Євгеній Миколайович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб.,
завідувач сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного
середовища лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і
методів моніторингу довкілля
Гутков
8.
Георгій Валентинович – завідувач сектору дослідження технологічних
викидів забруднюючих речовин та еколого-енергетичного аудиту лабораторії
охорони атмосферного повітря та систем управління відходами; голова
первинної профспілкової організації
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Зінченко
9.
Ірина Василівна – завідувач лабораторії міських і виробничих стічних
вод (ZOOM)
Калініченко
10.
Олена Олексіївна – завідувач лабораторії еколого-аналітичних
досліджень (ZOOM)
Квасов
11.
Володимир Андрійович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб.,
провідний науковий співробітник. сектору засобів і методів моніторингу
навколишнього природного середовища лабораторії екологічно безпечного
природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля
Клімов
12.
Олександр Васильович – канд. геогр. наук, завідувач сектору
досліджень територій особливої охорони лабораторії досліджень екологічної
стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони (ZOOM)
Коваленко
13.
Григорій Дмитрович – д-р фіз.-мат. наук, проф., старший науковий
співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу
Козловська
14.
Оксана Вікторівна – науковий співробітник лабораторії
радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу; голова Ради молодих
вчених (ZOOM)
Крайнюкова
15.
Алла Миколаївна – д-р біол. наук, проф., завідувач лабораторії
біологічних досліджень та біотестування (ZOOM)
Маркіна
16.
Надія Кузьмівна – завідувач лабораторії екологічної гідрогеології та
оцінювання екологічного стану територій (ZOOM)
Палагута
17.
Оксана Анатоліївна – канд. техн. наук, старший науковий
співробітник сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного
середовища лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і
методів моніторингу довкілля; член Ради молодих вчених (ZOOM)
Пісня
18. Леонід Андрійович – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник
лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи
(ZOOM)
Саввова
19.
Оксана Вікторівна – д-р. техн. наук, доц., старший науковий
співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу
(ZOOM)
Свердлов
20.
Борис Соломонович – старший науковий співробітник лабораторії
оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи (ZOOM)
Ткачова
21.
Олена Володимирівна – завідувач сектору розробки систем управління
відходами лабораторії охорони атмосферного повітря та систем управління
відходами (ZOOM)
Уберман
22.
Володимир Ілліч – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник
лабораторії проблем формування та регулювання якості вод
Хабарова
23.
Ганна Володимирівна – канд. техн. наук, старший науковий
співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного
моніторингу, завідувач аспірантурою зі спеціальності 101 – Екологія, галузь
знань 10 – Природничі науки (ZOOM)
Цапко
24.
Наталія Сергіївна – канд. техн. наук, доц., старший науковий
співробітник лабораторії міських і виробничих стічних вод (ZOOM)
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Шевченко
25.
Людмила Петрівна – завідувач сектору оцінювання екологічного
стану територій лабораторії екологічної гідрогеології та оцінювання
екологічного стану територій
Юрченко
26.
Анатолій Іванович – завідувач лабораторії природоохоронних заходів
в агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах
ЗАПРОШЕНІ:
Мельников А. Ю. – науковий співробітник лабораторії еколого-аналітичних досліджень,
УКРНДІЕП;
Доценко О. О. – науковий співробітник лабораторії екологічної гідрогеології та оцінювання
екологічного стану територій, УКРНДІЕП;
Гайдріх І. В. – науковий співробітник сектору досліджень територій особливої охорони
лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій
особливої охорони, УКРНДІЕП; (ZOOM)
Полозенцева В. О. – науковий співробітник лабораторії природоохоронних заходів в
агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах, УКРНДІЕП. (ZOOM)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
5. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 23 «Розроблення наукових
рекомендацій щодо впровадження сучасних заходів захисту Чорного та Азовського морів
від забруднення дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем» (остаточний
звіт) на замовлення Міндовкілля 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.
5. 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» (остаточний звіт) на замовлення Міндовкілля України. У своїй
доповіді він зазначив, 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).
Метою роботи є розроблення наукових рекомендацій щодо впровадження сучасних
заходів захисту Чорного та Азовського морів від забруднення дренажно-скидними водами
рисових зрошувальних систем.
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Основні завдання роботи:
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.
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.
Розробити наукові рекомендації щодо впровадження сучасних заходів захисту шельфу
Чорного та Азовського морів від забруднення дренажно-скидними водами рисових
зрошувальних систем.
Основні результати роботи:
У даному остаточному звіті наведені результати досліджень виконані за IІ етапом роботи
відповідно до Технічного завдання:
• 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;
• виконано детальний аналіз технології вирощування рису та умов
водокористування;
• запропоновані умови оптимізації водоспоживання та встановлені особливості
нормування водовідведення дренажно-скидних вод з рисових зрошувальних
систем;
• Складено наукові рекомендації щодо впровадження сучасних водоохоронних
заходів для попередження та зменшення 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
грунтово-меліоративних умов району рисосіяння, які можуть бути розділені на два
типи:
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а) заходи локального характеру, які сприяють локалізації та детоксикації
пестицидів в місцях застосування;
б) заходи щодо знезараження дренажно-скидних вод, які утворюються на рисовій
зрошувальній системі.
6. Всі рекомендовані до застосування водоохоронні заходи адаптовані до сучасної
технології вирощування рису в Україні, пройшли науково-виробничу перевірку і показали
реальну ефективність в умовах рисових зрошувальних систем. Запропоновані
водоохоронні заходи малозатратні, ресурсозаощадливі, які базуються на інтенсифікації
природних процесів (сорбції агрохімікатів ґрунтами, мікробіологічного розкладання,
інсоляції, розведення і т. ін.).
7. За результатами досліджень розроблені «Наукові рекомендації щодо впровадження
сучасних заходів захисту шельфу Чорного та Азовського морів від забруднення дренажноскидними водами рисових зрошувальних систем».
Виконана наукова робота повністю відповідає Технічному завданню.
ВИСТУПИЛИ:
Маркіна Н. К. – спитала, яким чином облаштовуються сорбційні прошарки на рисових
чеках?
Крайнюкова А. М. – запитала, при використанні локалізаційних заходів щодо детоксикації
пестицидів на скільки зростає біологічна активність ґрунтів та прошарків?
Ткачова О. В. – поцікавилась, для кого призначені розроблені рекомендації і чи є уже
впровадження окремих природоохоронних заходів в практику рисівництва?
Калініченко О. О. – запитала, чи є специфіка застосування розроблених рекомендацій
щодо застосування водоохоронних заходів в окремих регіонах рисосіяння?
Доповідач відповів на питання у повному обсязі.
Васенко О. Г. – зазначив, що роботи цієї тематики виконуються в інституті давно,
теоретичні викладки обґрунтовані експериментальними даними, робота виконана на
належному рівні. Запропонував ухвалити роботу та рекомендувати представити для
розгляду до Міндовкілля України.
Гриценко А. В. – відмітив, що робота відповідає технічному завданню та виконана у
повному обсязі. Запропонував схвалити звіт про науково-дослідну роботу, рекомендувати
представити роботу для розгляду до Міндовкілля України та приступити до відкритого
голосування.
При відкритому голосуванні було подано 26 голоси:
«ЗА» – 26; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЬ» – немає.
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