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ВСТУП 
 

Природнокліматичні умови України на більшій частині 
території несприятливі для ведення гарантованого високоефек-
тивного сільського господарства. У степовій зоні періодично в 
середньому через кожні 3-4 роки повторюються посухи, на Поліссі й 
Прикарпатті - посівний період характеризується надлишковим 
зволоженням. Це зумовлює низьку продуктивність землеробства.  

Для усунення нерівномірності природних умов даної території 
протягом вегетаційного періоду необхідно застосовувати розрахо-
вані на тривалий час заходи з оптимізації природного середовища, 
основу яких складають меліорації. Меліорація (від лат. melioratio – 
покращання) – це зміна природних умов шляхом регулювання 
водного й повітряного режимів ґрунту в сприятливому для 
сільськогосподарських культур напрямку. 

За А.Н. Костяковим, сільськогосподарські меліорації являють 
собою систему організаційно-господарських і технічних заходів, 
що мають ціль корінного покращання несприятливих природних 
(гідрологічних, ґрунтових, агрокліматичних) умов із ціллю 
найбільш ефективного використання земельних ресурсів у 
відповідності з потребами народного господарства. 

Меліоративне природне середовище – штучно створені 
людиною чисто технічні зрошувальні та осушувальні меліоративні 
системи (споруди, греблі, водосховища, будинки, насосні станції, ка-
нали, асфальтні дороги, трубопроводи, лінії електропередач, поливні 
машини) та природні елементи (повітря, сонячна енергія, опади) не 
спроможні до саморегулювання навіть у короткі проміжки часу. 

Від звичних агротехнічних заходів (оранка, боронування і т.п.), 
які проводяться щорічно, меліорація відрізняється перш за все 
тривалим і корінним впливом на ґрунти; основні меліоративні 
заходи функціонують десятки років. 

За впливом на ґрунти й рослини розрізняють агротехнічні, 
лісотехнічні, хімічні й гідротехнічні меліорації. 

При агротехнічних меліораціях родючість земель підвищують 
вірним вибором глибини й напрямку оранки, поглибленням 
родючого шару ґрунту, поєднанням оранки з прокладанням 
глибоких борозен, гряд і валиків, залуженням крутих схилів, 
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снігозатримання й ін. Цей вид меліорації не потребує спеціальних 
фінансових затрат, тому що виконується, як правило, вже наявними 
у господарстві машинами й засобами виробництва. 

При лісотехнічних меліораціях покращення стану ґрунтів 
(рухомі піски, круті схили, яри й ін.) досягають засадженням їх 
деревною або трав’янистою рослинністю у сполученні з деревною. 

При хімічних меліораціях ґрунти покращують внесенням 
вапна, гіпсу, дефекаційного мулу, повареної солі, сірчаної кислоти, 
синтетичного каучуку, томасшлаків, фосфоритної муки. Для 
боротьби із заростанням меліоративних каналів і прилеглих земель 
бур’янами використовують різні гербіциди, для зниження фільтрації 
з водоймищ і великих каналів – полімерні матеріали. 

При гідротехнічних меліораціях підвищення родючості земель 
досягають зміною їх водного режиму (зрошенням, будівництвом 
гребель, водосховищ, осушувальних каналів і ін.). У степових 
районах для затримання весняних талих вод влаштовують лимани. У 
передгірних районах для боротьби з водною ерозією будують 
тераси. У засушливих зонах півдня України нестачу вологи у 
вегетаційний період компенсують зрошенням. На півночі держави 
надлишок природного зволоження земель відводять за допомогою 
осушувальних меліорацій. 

Найбільшу економічну ефективність від меліорації отримують 
при комплексному їх застосуванні: коли зрошення поєднується 
дренуванням земель, а осушення – із періодичним зрошенням; 
гідротехнічні меліорації – із вірною організацією праці, високим 
рівнем агротехніки, внесенням необхідних дох добрив; закріплення 
крутих схилів і ярів – з облаштуванням водовідвідних каналів і 
валів, лотків і перепадів із лісовими насадженнями й залуженням; 
облаштування ставків і водосховищ – із зрошенням земель і 
риборозведенням; осушення земель – із меліоративною оранкою, 
гіпсуванням, підбором культур-освоювачів. 

 
Історія розвитку меліорацій 

 
Меліорація ґрунтів за своєю тривалістю співставна з історією 

людської цивілізації. Розвиток крупних іригаційних систем, 
організоване водокористування тісно пов’язані з виникненням 
крупних рабовласницьких держав, появою централізованого 
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управління. У басейнах річок Теджей і Мургаб за 10000 років до н.е. 
існувало зрошення. Історичні документи свідчать про те, що штучне 
зрошення в широких масштабах застосовувалось більше 4000 років 
назад у Єгипті, Месопотамії, Китаї, Урарту, Індії. У долинах річок 
Тигр і Євфрат до наших днів збереглись залишки найбільшого 
зрошувального каналу Нарван, побудова якого відноситься до 
періоду найдревніших цивілізацій, які існували в Межиріччі. 
Довжина цього каналу – 400 км, ширина – 120 м, глибина – від 9 до 
15 м. 

За свідченням древньогрецького історика Стратона, в І ст. н.е. в 
Закавказзі у Ширванському степу зрошувалось землі більше, ніж у 
Єгипті й Вавилоні. Зрошення дозволяло збирати 2-3 врожаї на рік. 
Археологічні дослідження у басейні Аральського моря, виконані з 
використанням аерофотозйомки, показали, що площа зрошення в ІІІ-
ІV ст. до н.е. перевищувала сучасну площу іригації. 

Розвиваються меліорації у світі дуже бурхливо: 1800 р. – 8 млн. 
га, 1900 – 48, 1949 – 92, 1959 – 149, 1974 – 200-225, 1990 р. – 250-275 
млн. га.  

Площа зрошуваних земель на Землі на початку ХХІ ст. 
становила понад 260 млн. га, що складає 16 % від земель, що 
обробляються. У Пакистані, Єгипті, Японії усі оброблювані землі є 
меліорованими, у Італії, Китаї меліоровані землі становлять 60-65 % 
від усіх оброблюваних. Нині на земній кулі нараховується більше 
500 млн. га земель, які потребують зрошення.  

Поруч із зрошувальними у світі існують і осушувальні 
меліорації. Протягом багатьох тисячоліть населення Єгипту, Бірми, 
Індії, В’єтнаму, Китаю споруджувало у долинах річок дамби для 
захисту заплав від паводків. Геродот більше 2000 років тому описав 
одну з перших дренажних систем у долині Нілу. Дренаж, як 
меліоративний захід, отримав широке розповсюдження в античний 
період у Греції. В І ст. до н.е. Катон у трактаті “Про землеробство” 
описав відкриття дренажної системи, яку застосовували в 
Древньому Римі для осушення ґрунтів на виноградниках і оливкових 
плантаціях. Багато з цих систем функціонують до цього часу. У Х 
ст. у Європі почались роботи з облаштування осушувальних систем 
у басейні Північного моря. Особливо інтенсивними вони були у ХІІ-
ХІV ст. Осушувались крупні болота, приморські низовини, дельти 
річок, приозерні пониження. 
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В Англії у 1252 р. при королі Генріху ІІІ був прийнятий перший 
закон про осушення сільськогосподарських земель, який став 
основою для розвитку меліорації у наступні століття. Перша система 
закритого дренажу у Європі була побудована в Англії у кінці ХV ст. 

У ХVI-ХVIІ ст. у Голландії почалось будівництво польдерних 
осушувальних систем із перекачуванням дренажних вод із каналів у 
море з допомогою вітряних млинів. Поява гончарного дренажу 
відноситься приблизно до 1810 р. В Англії гончарний трубчастий 
дренаж був уведений у сільськогосподарське виробництво в 
середині ХІХ ст. Це була аграрна революція у цій державі. В 1846 р. 
Парламентським актом дренаж сільськогосподарських земель був 
признаний національним надбанням.   

За період 1846-1873 рр. в Англії було осушено 4 млн. га, тобто 
щорічно осушували по 150 тис. га. У 1880 р. Площа осушених 
земель у цій країні склала 6,2 млн. га. Нині загальна площа 
щорічного будівництва дренажу складає біля 100 тис. га.  

Щорічні темпи приросту площі дренованих земель у Німеччині 
складали 65 тис. га. У США до кінця 60-х років закритим гончарним 
дренажем було осушено біля 40 млн. га і відкритою мережею біля 20 
млн. га із 100 млн. га перезволожених земель. 

У Фінляндії із загальної площі сільськогосподарських земель, 
рівної 3,5 млн. га тільки 12 % може бути використано у землеробстві 
без дренажу. Нині у країні осушено закритим дренажем 0,9 млн. га, 
тобто 36 % від сільськогосподарських угідь, 52 % угідь осушені 
мережею відкритих каналів. Отже у цій країні осушена майже вся 
площа сільськогосподарських земель, що перезволожені. 

У Росії інтенсивне осушення боліт було розпочато Петром І у 
зв’язку з освоєнням узбережжя Фінської затоки, будівництвом 
Петербурга й інших міст, фортець, заводів. У 1917 р. в Росії було 
осушено 1200 тис. га, а площа зрошення становила 4080 тис. га. У 
1993 р. за даними Міністерства сільського господарства Росії було 
меліоровані 11,1 млн. га (зрошення – 6,1, осушення – 5 млн. га) або 
5,3 % від сільськогосподарських угідь.  

Площа зрошуваних земель у СРСР в 1975 р. становила 17,8 млн. 
га, а осушених 13,8, при, тому що оброблялось 232,3 млн. га. Площа 
перезволожених земель СРСР становила 100 млн. га. 
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Розвиток меліорацій в Україні 
 
 

Перші спроби регулярного зрошення  в Україні були 
започатковані у другій половині ХІХ століття для зрошення овочів. 
У звіті Катеринославського земельного управління за 1915 р., 
відмічалось, що у Вище-Тарасівці вирощували 21 десятину овочів на 
поливних землях із механічною подачею води за допомогою двигуна 
потужністю 10 кінських сил. 

На кінець 1919 р. в Україні налічувалось 17,6 тис. га 
зрошуваних земель та 430 тис. га осушуваних. 

У післяреволюційний період виконання планів ГОЕЛРО, 
побудова гідроелектростанцій та великих штучних водойм сприяли 
розширенню площ зрошення. Так, у 1941 р. в Україні площа 
поливних земель досягла 90 тис га, в 1950 – 158, в 1960 – 268, в 1965 
– 540,3 тис. га. 

У перші післявоєнні роки (1945-1951) виконували роботи з 
відновлення зруйнованих меліоративних систем. Після 1951 р. у 
зв’язку з будівництвом на Дніпрі Каховської гідроелектростанції й 
створенням Каховського водосховища, яке знаходиться в центрі 
посушливої зони, були створені умови для зрошення великих 
масивів земель на півдні України та в Автономній Республіці Крим. 
У 1951-1965 рр. побудовано й введено в експлуатацію Кам’янську 
(14 тис. га), Інгулецьку (62,7 тис. га), Краснознам’янську (63 тис. га) 
зрошувальні системи. 

В цей період були створені  ще 22 державні зрошувальні 
системи з інших джерел зрошення: Татарбунарська (31,4 тис. га  р. 
Дунай), Бортницька (22,8 тис. га стічні води м. Києва), Салгирська 
(8,1 тис. га р. Салгир) і ін. 

До 1961 року канали зрошувальних систем будували, в 
основному, із земляним руслом. Пізніше почали поступово 
вдосконалювати будівництво меліоративних систем із 
застосуванням протифільтраційного облицювання русел каналів 
монолітним бетоном. 

У період 1948-1968 рр. було побудовано багато осушувальних 
систем: Ірпінська (7,5 тис. га), Трубіжська (37,3 тис. га), 
Замисловицька (11,5 тис. га), Солокійська (13,3 тис. га), Чорний 
Мочар (10,8 тис. га) і ін.  
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Значних темпів розвитку водні меліорації України набули в 
1965-1990 рр. За цей час площі поливних земель збільшились майже 
у чотири з половиною рази – від 540,3 тис. га до 2,6 млн. га, а 
осушені – від 1,3 млн. до 3,3 млн. га. 

В цей період на Дніпрі введено в дію Кременчуцьку, 
Дніпродзержинську, Київську та Канівську гідроелектростанції, 
побудовано Північно-Кримський канал, канали Дніпро-Кривий Ріг, 
Дніпро-Донбас, водовід Дніпро-Миколаїв і ін. Це дозволило 
перерозподілити водні ресурси держави і забезпечити ними 
промислові райони Придніпров’я, Кривого Рогу, Харкова, Донбасу, 
Криму та створити потужну іригаційну мережу для зрошення земель 
у посушливих районах Степу. 

На початок 1984 р. в державі було побудовано багато закритих 
зрошувальних систем на площі 1,72 млн. га, або 75 % загальної 
площі зрошення, тоді як у 1965 р. такі системи займали площу лише 
37 тис. га. На закритих зрошувальних системах застосовували 
широкозахватну дощувальну техніку типу “Фрегат”, “Волжанка”, 
“Дніпро”, “Кубань”. 

У 1965-1985 роках щорічно вводилось у експлуатацію близько 
100 тис. га зрошуваних земель, у 1986-1990 роках приріст площ 
зрошення зменшився до 20-30 тис. га в рік, а з 1991 року зростання 
площ зрошення призупинено взагалі. 

Досвід і практика тривалого використання поливних земель у 
світі й Україні свідчать про високу економічну ефективність 
зрошення як меліоративного заходу. Врожайність сільського сподар-
ських культур в умовах зрошення зростає у два-три рази і більше. 
Займаючи біля 8 % орних площ України, зрошувані землі 
забезпечують потреби населення виробництвом близько 20 % 
загальної маси сільськогосподарської продукції. У південних 
областях частка продукції вирощена на зрошуваних землях значно 
вища. У Херсонській області вона становить 46 %, Запорізькій –30, 
Одеській – 29, Миколаївській – 28 %. В Автономній Республіці 
Крим на поливних землях вирощують 76 % кормів, 90 – овочів, 
близько 70 % фруктів (Коваленко П.І., 2001).  
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Розділ 1 

ВОДНО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ 
 

До основних фізичних властивостей ґрунту відносяться 

щільність скелета ґрунту, щільність твердої фази й пористість.  

До водних властивостей ґрунтів відносяться вагова та об’ємна 

вологість, вологість в’янення рослин, запаси вологи, продуктивна 

вологість, вологоємність, вологопровідність, потенціал ґрунтової 

вологи, швидкість і висота капілярного підняття води, фільтрація 

води. 

 

1.1. Фізичні властивості ґрунту 

 

Ґрунт складається з твердої, рідкої й газоподібної фаз. Тверда 

фаза ґрунту включає мінеральні речовини, живі й мертві організми. 

Рідка фаза складається з води, розміщеної у порах і пустотах ґрунту 

й органічних речовин. Газоподібна фаза - повітря, яке заповнює всі 

пустоти й пори, вільні від води. 

Щільність ґрунту - маса абсолютно сухої твердої фази ґрунту 

в одиниці об'єму (г/см
3
, т/м

3
). Щільність ґрунту розраховують за 

формулою: 

dv = M/V,            (1.1) 
де: dv - щільність скелета ґрунту, г/см

3
; М - маса сухого ґрунту непорушеної 

структури у визначеному об'ємі, г; V - об'єм ґрунту, см
3
. 

При визначенні щільності скелету ґрунту вимірюється маса 

ґрунту в одиниці об'єму з усіма порами, тому величина щільності 

ґрунту завжди менша за щільність твердої фази. У мінеральних 

ґрунтах і материнській породі щільність змінюється у широких 

межах від 0,9 до 1,8 г/см
3
, а у торфових ґрунтах від 0,15 до 0,4 г/см. 

На рис. 1 приведено щільність деяких типів ґрунтів України. 

Щільністю твердої фази ґрунту називають відношення її 

твердої частини до маси ґрунту з порами заповненими водою у 

тому ж об'ємі при 4°С (г/см
3
, т/м

3
). 

 d = m/v                      (1.2) 
де: m - маса ґрунту, г, кг, т; v - об'єм ґрунту з порами заповненими водою й 

повітрям, см
3
, м

3
. 

Залежить щільність твердої фази ґрунту від хімічного, 

мінералогічного складу й визначається середньою щільністю 
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речовин, які складають даний тип ґрунту. У склад мінеральної 

частини ґрунту у якості основних мінералів входять кварц, польові 

шпати, глинисті мінерали, які мають щільність у межах 2,40-2,80. 

Рідше зустрічаються залізисті мінерали з щільністю до 4. 

Рис. 1. Щільність деяких типів ґрунтів України у профілі: 

1 – дерново-слабопідзолистий піщаний ґрунт на водно-льодовикових 

відкладах Шосткінський р-н, Сумська обл.; 2 – світло-сірий опідзолений 

легкосуглинковий ґрунт на лесі Лохвицький р-н Полтавської обл.; 3 – 

темно-сірий важкосуглинковий опідзолений ґрунт на лесі, біля Харкова; 4 – 

чорнозем опідзолений, важкосуглинковий на лесах, Миргородський р-н 

Полтавська обл.; 5 – чорнозем типовий крупнопилуватий важко-

суглинковий мало гумусний на лесових суглинках, поблизу Тернополя; 6 – 

чорнозем південний легко глинистий на лесах, Новотроїцький р-н 

Херсонська обл.; 7 – чорнозем південний важкосуглинковий міцелярно-

карбонатний Татарбунарський р-н Одеська обл. 
 

Значення щільності твердої фази ґрунтів і материнської породи 

- 2,6-2,8, щільність гумусу - 1,20-1,40. Чим багатший ґрунт або його 

прошарок на гумус, тим менша щільність твердої фази (2,40-2,50). 

Фактичні дані щільності ґрунту і його твердої фази широко 

застосовуються у ґрунтознавстві, землеробстві і сільського сподар-

ській меліорації ґрунтів. Цими даними характеризується ґрунтовий 

профіль, визначаючи ущільнений (ілювіальний) горизонт, пухкість 

або ущільненість орного шару. Па основі показників щільності 

ґрунту розраховують запаси у ньому солей, гумусу, води, поживних 

речовин. 

Пористість - це сумарний об'єм пор між частинками 
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твердої фази ґрунту, яка утворилися між ними внаслідок 

нещільного їх прилягання. 
Кількість, величина та форма порожнин, які при певних умовах 

можуть бути заповнені водою, визначають продуктивність ґрунту й 

здатність пропускати крізь себе воду. 

У пухких осадових і ґрунтоутворюючих породах пористість є 

результатом нещільного прилягання часток. Для масивних порід ці 

порожнини являють собою систему тріщин, які виникли в результаті 

дії на породу ендогенних та екзогенних процесів. Крупні пустоти в 

розчинених породах характерні для кавернозних карстових порід. 

Пористість у різних пухких уламкових породах обумовлена 

нещільним приляганням окремих зерен. 

Ґрунтоутворюючі породи цілком однакового гранулометрич-

ного складу, можуть мати різну пористість у залежності від порядку 

розміщення зерен, що визначають щільність піску. Але в природі все 

набагато складніше, оскільки частки, які складають ґрунти, іноді, не 

мають однакового розміру й проміжки між великими частками 

можуть заповнюватись дрібнішими. 

Пористість виражають у відсотках загального об'єму ґрунту. 

Для мінеральних ґрунтів інтервал показників пористості складає 25-

80 %. 

Загальну пористість ґрунту (n) визначають за показником 

щільності ґрунту і її твердої фази за формулою (1.3): 

n,% = (l·dv/d)100                 (1.3), 
де: 1 - загальний об'єм пор ґрунту; dv - щільність ґрунту, г/см

3
; d - щільність 

твердої фази ґрунту, г/см
3
. 

Відношення dv/d складає об'єм твердої фази ґрунту. 

У ґрунтових горизонтах пори можуть бути різної форми й 

діаметра. У залежності від величини пор розрізняють капілярну й 

некапілярну пористість. Капілярна пористість обумовлюється 

наявністю у ґрунті глинистих частинок і їх ущільненістю, вона рівна 

об'єму капілярних проміжків ґрунту; некапілярна — структурністю 

ґрунту або наявністю піску і вимірюється об'ємом крупних пор. 

Сума обох видів пористості складає загальну пористість ґрунту. 

Пористість у верхніх горизонтах більшості ґрунтів становить 55-

65 %. У торфі, багатому на перегній, пористість значно вища - 85,2 

%, у піщаному - тільки 30,4, в суглинковому - 45,1, глинистому - 52,7 

%. З глибиною ґрунтового профілю пористість зменшується (рис. 2). 
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Рис. 2. Пористість деяких типів ґрунтів України у профілі: 

1 – дерново-слабопідзолистий піщаний ґрунт на водно-льодовикових 

відкладах Шосткінський р-н, Сумська обл.; 2 – світло-сірий опідзолений 

легкосуглинковий ґрунт на лесі Лохвицький р-н Полтавської обл.; 3 – 

темно-сірий важкосуглинковий опідзолений ґрунт на лесі, біля Харкова; 

4 – чорнозем опідзолений, важкосуглинковий на лесах, Миргородський р-

н Полтавська обл.; 5 – чорнозем типовий крупно пилуватий важко- 

суглинковий мало гумусний на лесових суглинках, поблизу Тернополя; 6 – 

чорнозем південний легко глинистий на лесах, Новотроїцький р-н 

Херсонська обл.; 7 – чорнозем південний важкосуглинковий міцелярно-

карбонатний Татарбунарський р-н Одеська обл. 

 

 

1.2. Вологість 

 

Вологість — це кількісний уміст води у ґрунті, виражений у 

відсотках або частках одиниці щодо маси або об'єму висушеного 

при температурі 105° С ґрунту . 

Вода у ґрунті є важливим його компонентом і одним із головних 

факторів родючості та вивітрювання мінералів, що сприяє 

протіканню біологічних та біохімічних процесів. 

Нестача води у ґрунті, як і поживних речовин, негативно 

виливає на розвиток рослин і врожай. Регулювання оптимального 

водно-поживного режиму стосовно різних ґрунтів і рослин, є 

основою розробки раціональної агротехніки, із наступним 

отриманням високих і стабільних врожаїв. 
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Саме тому визначення вологості ґрунту є найбільш розповсюд-

женим ґрунтовим аналізом, який використовують для встановлення 

часу обробітку ґрунту й висівання рослин, терміну призначення 

поливів розрахунку водоспоживання сільськогосподарських куль-

тур, прогнозування урожайності й ін. 

Визначати вологість ґрунту необхідно з врахуванням генетик-

них горизонтів і геологічних нашарувань. Спочатку проводять 

морфологічний опис ґрунту для визначення глибин відбору зразків 

на вологість. Зразки можна брати з відкритих розрізів, очищаючи 

стінки шурфу перед узяттям зразка на 4-5 см допомогою бура. 

Зразки до глибини 1 м - відбирають у п'ятикратній повторності 

кожні 10 см, глибше - трьохкратній. Зразки ґрунту кладуть у 

металеві бюкси, які щільно закривають і доставляють у лабораторію, 

де його  висушують при температурі 105 С, попередньо зваживши.  

Уміст вагової вологи  від маси абсолютно сухого ґрунту 

вираховують у відсотках за формулою: 

W,% = (a/pc)·100,              (1.4) 
де:   W, % - відсотковий уміст вологи; а - кількість води у зразку, г; рс. маса 

абсолютно сухого ґрунту, г. 

Вологість ґрунту змінюється як у часі, так і у профілі ґрунту 

(рис. 3). 

Рис. 3.   Зміна вологості в профілі чорнозему звичайного 

малогумусного під кормовим буряком у різні періоди вегетації 
 

Загальний уміст вологи у ґрунті називають абсолютною 

вологістю. Розрахунок маси абсолютно сухого ґрунту (Рс) при 
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відомій вологості (W, %) виконують за формулою: 

Рс= І00·рв/100 + W),             (1.5) 
де: рв - наважка вологого ґрунту 

Уміст об'ємної вологи (Wv) у ґрунті визначають за формулою: 

Wv = W·d v                            (1.6) 
де: Wv - вологість у відсотках від об'єму ґрунту; dv - щільність скелета 

ґрунту, г/см
3
; W - вагова вологість ґрунту, % 

Запаси вологи у шарі ґрунту визначають у міліметрах водного 

стовпа за наступною формулою: 

W,мм = (W·h·dr10)/100,        (1.7) 
де: W, мм - вологість у мм у шарі ґрунту товщиною h, cм;   dv – щільність 

скелета ґрунту, г/см ; h - товщина шару ґрунту, см; 10 - коефіцієнт переводу 

см у мм. 

Вологість в'янення рослин – ступінь зволоження ґрунту, при 

якій починається стійке засихання рослин. На основі даних 

вологості в'янення рослин і загального умісту вологи у ґрунті 

вираховують запаси продуктивної вологи. . Вологість в’янення 

рослин (вагова) змінюється в значних межах від 1-2 % для піщаних 

ґрунтів до 20-22 % для глинистих  (рис. 4). 

Рис. 4. Вологість в’янення рослин для деяких типів ґрунтів України у 

профілі: 

1 – дерново-слабопідзолистий піщаний ґрунт на водно-льодовикових 

відкладах Шосткінський р-н, Сумська обл.; 2 – сірий опідзолений середньо-

важкосуглинковий ґрунт на лесі Вінницька сільськогосподарська дослідна 

станція; 3 – темно-сірий важкосуглинковий опідзолений ґрунт на лесі, біля 
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Харкова; 4 – чорнозем опідзолений, важкосуглинковий на лесах, 

Миргородський р-н Полтавська обл.; 5 – чорнозем типовий крупно 

пилуватий важкосуглинковий мало гумусний на лесових суглинках, поблизу 

Тернополя; 6 – чорнозем звичайний міцелярно-карбонатний передгірський 

на древньому глинистому делювії, поблизу Сімферополя; 7 – дерновий 

поверхнево глейовий осолоділий ґрунт на глейових лесах, заповідник 

Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області 
 

Різницю між вологістю засихання рослин і найменшою 

вологоємкістю ґрунту називають активною вологою. 

Продуктивною вологого називають всю наявну у ґрунті 

кількість води, яка перевищує вологість в'янення рослин. Тільки 

при наявності її рослини можуть рости. Продуктивну вологість 

визначають у мм або відсотках та в м
3
/ra за формулою: 

Wпр. = d ·h ·(W – Wзас),                       (1.8) 
де: Wзас - вологість засихання рослин, % сухої маси 

Оцінка запасів продуктивної вологи в основних типах ґрунтів 

України свідчить про задовільні та дуже добрі запаси. За вмістом 

продуктивної вологи (у мм) ґрунти оцінюються за наступною 

шкалою: для шару 0-0,2 м: запаси добрі > 40; задовільні - 20-40; 

незадовільні - < 20; для шару 0-1 м: запаси дуже добрі - > 160; добрі 

- 160-130;  задовільні - 130-90; погані - 90-60; дуже погані - < 60. 
 

 

1.3. Гідрологічні властивості ґрунту 

 

Усі ґрунти в тій або іншій кількості містять у собі воду, яка 

буває в різних станах: пароподібному, рідкому та твердому. 

Схема видів води у ґрунтах і породах має таку класифікацію: І - 

вода у вигляді пари; II фізично зв'язана вода: 1) міцно зв'язана вода, 

або адсорбційна, 2) рихлозв'язана вода; ІІІ - вільна вода: 1) капілярна 

вода: а) вода кутів пор або капілярна нерухома вода, б) підвішена 

вода або капілярне рухома вода, в) власне капілярна вода або вода 

капілярно-легкорухома; 2) гравітаційна вода: а) вода, яка 

просочується униз або інфільтраційна вода; б) вода підземного 

водоносного шару; IV вода в твердому стані; V - кристалізаційна й 

хімічно зв'язана вода. 

У ґрунтах вода є терморегулюючим фактором. Вона визначає 

витрати тепла з ґрунту унаслідок випаровування, а також 
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транспірацію з рослин. З ґрунтовою вологою тісно пов'язані фізико-

механічні властивості. З переміщенням води у ґрунтах або по її 

поверхні зв’язані процеси міграції (переміщення) органічних, 

мінеральних і поживних речовин. Вода взаємодіє з механічними 

частинками ґрунту, розчиняє й переносить солі як у вертикальному, 

так і горизонтальному напрямках профілю.  

Вода, яка поступає у ґрунти, піддається впливу сил різної 

природи, під дією яких вона може або утримуватися, або 

переміщуватися у різних напрямках. Такими силами є сорбцІйні, 

осмотичні, меніскові, гравітаційні. Усі вказані види води в ґрунтах і 

породах зв'язані один з одним: один вид води шляхом непомітних 

поступових переходів змінюється іншим видом. Це пояснюється 

тим, що у ґрунтах і породах  має місце не сполучення ідеальних 

пор - трубок, а складна система каверн, тріщин, ходів коріння, ходів 

землерийних (рис. 5). 

Рис. 5. Схема співвідношення основних форм ґрунтової води. 

1 - ґрунтові частки й агрегати; 2 – вільні молекули водяного пару; 3 – 

гігроскопічна волога; 4 - плівкова вода; 5 - тонкі пори; 6 — меніски  

капілярів; 7 —  тонкі пори,  закупорені плівковою водою 

 

 

1.3.1. Пароподібна вода 

 

У природних умовах не всі пори й порожнини ґрунту і породи 

заповнені вільною рідкою водою. Значна частина порожнеч ґрунту 

має тісний зв'язок з атмосферою, але газовий склад ґрунтового 
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повітря в більшій або меншій мірі відмінний від надземної 

атмосфери, яка в усіх випадках містить певну кількість водяної пари. 

Пароподібною називається волога, абсорбована поверхнею 

ґрунтових часток. Величина її досить мінлива і залежить від 

пружності пари води у ґрунтовому повітрі. Водяних парів у 

ґрунтовому повітрі небагато (не більше 0,001 %), але роль їх 

важлива, бо - це єдина форма води, яка може пересуватися у ґрунті 

навіть при малій вологості. Рух водяних парів відбувається в 

напрямку від горизонту з більшою пружністю до горизонту з 

меншою пружністю. 

При повному насиченні ґрунтового повітря паровою водою, 

пересування цієї вологи  залежить від різниці температур ґрунту й 

відбувається у напрямку від більш високої до нижчої температури. 

Уночі спостерігається рух пари з глибин ґрунту вверх, вдень, 

навпаки, цей рух приймає зворотній напрямок. 

 

 

1.3.2. Фізично зв'язана вода. 

 

Фізично зв'язана вода включає два види води: міцно зв'язану 

воду або гігроскопічну та рихлозв'язану або плівкову воду, 
Гігроскопічна або міцно зв'язана вода - це вода, яка суцільним 

або переривчастим шаром товщиною в одну молекулу обволікає 

частинку ґрунту. 

Утримується така вода за рахунок утримання на поверхні часток 

ґрунту молекул води. Будь-який ґрунт має здатність вбирати з повітря 

пароподібну воду, яку називають гігроскопічною. Навіть зовсім 

висушений ґрунт може містити у собі певну кількість гігроскопічної 

вологи. 

Звільнити ґрунт від гігроскопічної води, що тримається на поверхні 

його часток, можна при його висушувані протягом 3-5 годин у 

сушильній шафі з температурою 105° С. 

Кількість вологи, яку може увібрати з повітря ґрунт, залежить від 

ступеня насиченості повітря вологою, стану роздрібненості ґрунту 

(механічного складу), кількості у ньому колоїдів і органічних речовин 
(перегною). Чим більше повітря, насичене вологою, а ґрунт важчого 

механічного складу, тим більше він може ввібрати у себе гігроскопічної 

вологи. 
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Найбільшу кількість вологи, яку може увібрати з повітря 

ґрунт, називають максимальною гігроскопічністю. Кількість такої 

вологи для окремого ґрунту є величиною постійною. Але в умовах 

тривалого зрошення максимальна гігроскопічність, як правило, 

знижується.  

Гігроскопічна волога має підвищену щільність (до 1,4), низьку 

електропровідність, не розчиняє речовини скелета ґрунту, замерзає 

при низькій температурі (від - 4 до - 78° С). 

За даними П.Ф. Мельникова величина максимальної 

гігроскопічності різних фракцій глини є різною. Чим менші розміри 

часток, тим більшу вони мають гігроскопічність. Так, частки 

розміром 0,01-0,005 мм мають максимальну гігроскопічність 0,4 %, 

а сума усіх часток, менших за 05003 мм -27,6%. 

Величина максимальної гігроскопічності ґрунтів змінюється в 

межах від 2-3 до 12-15 %. 

Плівкова, або рихлозв'язана, вода. Кількість вологи на 

поверхні часток ґрунту більшу за гігроскопічну, тобто коли 

молекули води обволікають кожну дисперговану (дрібно 

розпилену) частку кількома шарами, називають плівковою. 

Плівкова вода, як і гігроскопічна, утримується на поверхні 

часток ґрунту. Плівкова вода обволікає зерна ґрунту суцільним 

шаром товщиною в декілька шарів молекул. Товщина плівки може 

бути різною, але вона не виходить за межі кількох долів мікрона. 

Гігроскопічна й плівкова вода не підпадає під дію сили тяжіння. 

Вона не заповнює цілком пори ґрунту або породи і тому не передає 

гідростатичного тиску. 

На відміну від гігроскопічної вологи, яка утворюється шляхом 

утримання на поверхні частинки пароподібних молекул, плівкова 

вода утворюється тільки при наявності в породі рідкої води. 

У такій формі вода у ґрунті ще не може рухатись під дією 

власної ваги? але вона (на відміну від гігроскопічної) уже може 

пересуватись у рідкому стані від часток із товстішою плівкою до 

часток із тоншою плівкою вологи. 

Рухається плівчаста вода дуже повільно й на відміну від 

гігроскопічної, перемішується від більш вологих шарів до менш 

вологих. При збільшенні її кількості зона поступово переходить у 

вільну воду, яка може бути використана рослиною. 
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1.3.3. Вільна вода 

 

Капілярна вода. При насиченні ґрунту водою в кількостях, 

вищих за максимальну молекулярну вологоємність, лишки вода 

переходять у групу вільної води. При повному насиченні пор водою 

утворюється капілярна, або капілярно-легкорухома вода. 

Капілярна - це вада, яка затримується й пересувається у 

найтонших пористих трубочках ґрунту — капілярах. Вода 

заповнює тільки найтонші капіляри між механічними елементами та 

мікроструктурними агрегатами ґрунту і рухається під впливом 

меніскових сил у різних напрямках. В окремих видах ґрунтів 

капілярні сили настільки великі, що переважають сили власної ваги 

води. При цьому перебування вільної води у ґрунті фактично 

визначається сукупним впливом власної ваги й ваги капілярної. 

Капілярна вода може утворюватися в ґрунтах і породах, 

складених частками діаметром менше 2-2,5 мм. 

Швидкість руху води у ґрунтових капілярах тим вища, чим 

більший діаметр капілярних пор. Висота капілярного підняття тим 

більша, чим менший діаметр пор ґрунту, але до відомих меж. 

Висоту капілярного підняття води (Н) у ґрунтах вираховують за 

формулою Жюрена: 

Н = 0,3 /d,                            (1.9) 
де: d - діаметр капіляра, см. 

Висота капілярного підняття у суглинистих ґрунтах вища, ніж у 

піщаних, але в ілювіальних горизонтах важких глин капілярне 

підняття води не відбувається через малий діаметр пор і велике 

тертя. 

Висота капілярного підняття для піску (кварцовий) - 18-22 см, 

супіску -100-150, суглинку - 150-300, важкого суглинку - 300-400, 

лесу - 250-350, торфу - 50-80 см. 

У піщаних ґрунтах найбільша висота капілярного підняття 

спостерігається через декілька годин, у суглинистих і глинистих 

ґрунтах і породах — через декілька місяців і навіть років. 

Капілярна вода легко засвоюється рослинами. 

Гравітаційна вода. Гравітаційна вода заповнює усі пори й 

порожнини ґрунту або породи і передає гідростатичний тиск. Вона, 

підпорядкована виключно силам земного тяжіння й у своєму 

розповсюдженні зовсім не залежить від сил поверхневого натягання 
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або молекулярних. 

Це запаси води у ґрунтах більші ніж, що утримуються 

капілярами і які під силою тяжіння стікають униз. Така вода 

вільно рухається під дією власної ваги зверху вниз ґрунтового 

профілю, досягає рівня ґрунтової води або водонепроникного гори-

зонту, нагромаджується у породі і може переходити у річковий стік. 

Гравітаційна вода доступна для рослин. Гравітаційна або вільна 

вода може бути у рідкому стані при плюсовій температурі, чи 

твердому (лід) - при мінусовій температурі. Кількість гравітаційної 

вологи визначається як різниця між водомісткістю і загальною 

вологоємкістю ґрунту. 

 

 

1.3.4. Хімічно зв'язана й кристалізаційна вода. 

 

В цій групі виділяють цеолітну, кристалізаційну та 

конституційну або хімічно зв'язану воду. 

Цеолітна вода - це вода, яка зв'язана з мінералами, але 

порівняно не міцно, в основному, фізичними силами, її важко 

відрізнити від гігроскопічної.. Цеолітна вода виділяється з гірських 

порід при низьких температурах, кількість її обумовлена вологістю 

підземної атмосфери. 

Конституційна або хімічна зв'язана вода - це вода у складі 

вторинних глинистих мінералів. У таких мінералах вода не 

зберігає своєї молекули, а розпадається на іони – Н
+
 і ОН

-
. Найбільш 

поширеною сполукою у природі з такою водою є каолініт 

(Н2Аl2Sі2О8Н2О) та ін. Розрізняють конституційну воду, яка є 

частиною мінералу і може бути виділена тільки при нагріванні до 

400° С і більше, При цьому решітка мінералу руйнується й 

перебудовується. 

Кристалізаційна вода - вода у вигляді молекул води, яка є 

складовою частиною кристалічної решітки деяких мінералів 

(наприклад, гіпс CaSO4 • 2Н2О), яку можна відділити від мінералу і 

при нижчій температурі (150-200° С), ніж кристалізаційну. При 

цьому, мінерал, втрачаючи кристалізаційну воду, не руйнується, але 

змінює деякі свої властивості, а іноді перетворюється в інший 

мінерал. 
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Вода у твердому стані., тобто у вигляді льоду знаходиться у 

ґрунтах при температурі 0° С і нижче. Вода в такому стані відіграє 

роль цементу ґрунту або породи. Але слід пам'ятати, що при 

замерзанні не вся вода ґрунту переходить у твердий стан. Частина 

води, тобто фізично зв'язана - гігроскопічна та плівкова (і частково 

капілярна), залишаються у рідкому стані, тому що температура 

замерзання цих видів води значно нижча за 0° С. 

На всій території України замерзання верхнього шару ґрунту є 

явищем сезонним, або тимчасовим. 

 

 

1.4. Вологоємність 

Вологоємність - це здатність ґрунту поглинати, вміщувати 

й утримувати у собі певну кількість води, яка відповідає в 

кожний момент часу впливові на її зовнішніх сил. Розрізняють 

найменшу, максимально-гігроскопічну, капілярну, повну, загальну, 

польову вологоємкість. 

Максимальна-гігроскопічна вологоємність - це найбільша 

кількість вологи, яку може увібрати ґрунт при умові повного 

насичення повітря парами (при відносній вологості 94 %). 

Капілярна вологоємність — це кількість вологи у ґрунті, яка 

заповнює капіляри й утримує в них вологу при неглибокому 

заляганні рівня ґрунтових вод. Уміст капілярної вологи у ґрунті 

рівний загальній вологоємності мінус волога засихання рослин. 

Польова вологоємність — це кількість води, яку може увібрати 

та утримувати ґрунт після стікання гравітаційної води при 

зволоженні ґрунту зверху за умови відсутності випаровування та 

глибокого залягання рівня ґрунтової води. 

На величину вологоємності кожного ґрунту впливає 

механічний, мінералогічний та структурний склад, збагачення 

органічною речовиною. При цьому конкретний ґрунт може 

утримувати певну та сталу кількість води. Як правило з глибиною 

ґрунтового профілю вологоємність ґрунту знижується. 

Загальна (за Кацапським) або найменша (за Роде), або 

гранична польова (за Розовим), або польова вологоємність (за 

Долговим) - це кількість вологи, яку ґрунт утримує після 

зволоження при вільному відтоку гравітаційної води. Різні назви 
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однієї і тієї ж дуже важливої гідрологічної константи вносять багато 

плутанини. 

Константа, яка характеризує загальну вологоємність, широко 

застосовують у меліоративній практиці. За цим показником визна-

чають поливну норму та запаси вологи у будь-якому прошарку 

ґрунту. Для піщаних і супіщаних ґрунтів найменша вологоємність 

складає від  5 до 20 %, для суглинистих і глинистих  - від 20 до 45 

(рис. 6). 

Рис. 6. Найменша вологоємність профілю  різних типів ґрунтів України:  

1 – дерново-слабопідзолистий піщаний ґрунт на водно-льодовикових 

відкладах Шосткінський р-н, Сумська обл.; 2 – світло-сірий опідзолений 

легкосуглинковий ґрунт на лесі Лохвицький р-н Полтавської обл.; 3 – темно-

сірий важкосуглинковий опідзолений ґрунт на лесі, біля Харкова; 4 – 

чорнозем опідзолений, важкосуглинковий на лесах, Миргородський р-н 

Полтавська обл.; 5 – чорнозем типовий крупнопилуватий важкосуглинковий 

мало гумусний на лесових суглинках, поблизу Тернополя; 6 –  дерновий 

поверхнево глейовий осолоділий ґрунт на глейових лесах, заповідник Асканія-

Нова Чаплинського району Херсонської; 7 – чорнозем південний важко- 

суглинковий міцелярно-карбонатний Татарбунарський р-н Одеська обл. 

Повна вологоємність, визначається  за формулою: 

W,% = Р/dV             (1.10) 
де: W. % - повна вологоємність у відсотках; Р - загальна пористість ґрунту, 

%; dV - щільність скелета ґрунту, г/см
3
. 

У практиці ґрунтознавства повна вологоємність, вирахувана за 

повною пористістю ґрунту, часто буває меншою величини загальної 
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шпаруватості, що свідчить про наявність затисненого і не 

врахованого повітря у ґрунті. 

 

 

1.5. Потенціал ґрунтової вологи 

 

Вільна вода, яка поступає у ґрунт, змінює свій енергетичний 

рівень під впливом водоутримуючих сил ґрунту менісково-

плівкових, оосмотичних і адсорбційних. Енергія утримання 

(усмоктування) води ґрунтом вимірюється потенціалом вологи. 

Потенціалом ґрунтової вологи називають роботу, затрачену 

на подолання водоутримуючих сил при добуванні з ґрунту 

одиниці маси води, 
В міру зневоднювання потенціал ґрунтової вологи падає, а 

мінусові його значення зростають. досягаючи максимуму при 

мінімальному вмісті води у ґрунті, Наступне обводнення ґрунту 

підвищує потенціал. Значення його величини переходять через нуль 

і при подальшому збільшенні вологості здобувають позитивний 

знак. 

Загальний потенціал вологи ґрунту (Рп) або його тиск 

визначається за формулою: 

РП = РК + РАД + РОСМ + РГР,                  (1.11) 
де: Рк тиск капілярної вологи; РАД - тиск адсорбційний; PОCM - тиск 

осмотичний; РГР - тиск гравітаційний.  

Величина РК лежить у межах від 0 до 196 кПа (Воронін і ін., 

1974), при зменшенні вологості від вологоємності в'янення тиск 

знижується до 1470-1568 кПа, при максимальній гігроскопічній 

вологості, в залежності від товщини адсорбованої водної плівки, від 

98·10
2
 до 98·10

3
 кПа. 

У засолених ґрунтах на енергетичний стан вологи впливає 

концентрація солей - осмотичний потенціал (Росм), від'ємна величина 

якого при концентрації до 3 % пропорційна вмісту солей. 

Переміщення вологи у ґрунтах і в рослинах визначається 

різницею потенціалів між двома точками, віднесеною до відстані 

між ними і рівній градієнту потенціалу. 

Щоб вода із ґрунту поступила у рослину, потенціал у корінні 

має бути нижчим, ніж у ґрунті. У листках він нижчий у порівнянні з 

корінням приблизно на 98 кПа і, навпаки, є вищим ніж у повітрі.  
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За кривою залежності всмоктуючого тиску від функції вологості 

ґрунту Р = f (W) можна визначати рухливість і доступність вологи 

для рослин, намітить термін поливу. Але при цьому для кожного 

конкретного ґрунту і його генетичних горизонтів необхідно 

складати свою залежність Р = f (W). 

Крім вологості й солей, потенціал (Р) ґрунтового розчину 

залежить від гранулометричного складу й щільності (dV). При 

однаковій вологості у ґрунтах важкого гранулометричного складу Р 

нижчий, ніж у легких ґрунтах унаслідок високої питомої поверхні, 

що сприяє різкому зростанню адсорбційного потенціалу, особливо у 

мулистих ґрунтах. 

Збільшення щільності скелета ґрунту знижує його пористість, 

збільшує об'ємну вологість і потенціал ґрунтової вологи. 

На практиці потенціал ґрунтової вологи часто називають тиском 

(Р) і вимірюють в атм. У літературі його позначають  або  і 

вимірюють у системі СІ у атм. (І атм - 98,039 кПа), мм ртутного 

стовпа (1 атм = 760 мм рт. ст. = 1033 см вод. ст.). 

Величина потенціалу переносу вологи у ґрунті пов'язана 

функціональною залежністю з відносною пружністю пари: 

r = (R·T/V)·lg(P/P0),         (1.12) 
де: Р - тиск пару над розчином, при якому відбувається сорбція парів 

ґрунтом; РО — тиск під плоскою поверхнею хімічно чистої вода; R — 

константа; Т - абсолютна температура; V - молярний об'єм води; (Р/РО) - 

відносна пружність пару, який знаходиться у рівновазі з вологою, яка 

міститься у ґрунті. 

Потенціал ґрунтової вологи вираховують за формулою: 

г = (R · Т / М · g) · lg (Р / РО),              (1.13) 

Якщо потенціал ґрунтової вологи (цг) виразити у см вод. ст., як 

це прийнято у більшості робіт фізики ґрунтів, то у десятинній 

системі логарифмів при 20° С після підставки числових значень: М ~ 

18,02 r/моль, g = 981 ерг·г
-1 

см
-1

, R = 8,315·10
7
 ерг моль

-1
 град, 

формула прийме вигляд 

r = 3,18·10
6
·lg(P/Po),               1.14) 

Але для практичного застосування цієї формули зручніше 

використовувати відносний тиск водного пару, виражений через 

відносну вологість (Н) повітря: 

г = 3,18 ·10
6
·lg(H /100),     або r = 3,18·10

6
 ·(2-lgH),    (1.15) 
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1.6. Вологопровідність 

 

Вологопровідність - вид перенесення вологи від більш вологих 

ділянок Ґрунту до менш вологих, пов'язаний з транзитною сис-

темою капілярних пор і обумовлений товщиною водних плівок. 
Ґрунт має об'ємну й поверхневу вологопровідність: об'ємна 

пов'язана з транзитною системою капілярних пор, поверхнева 

обумовлена товщиною водної плівки h. Об'ємна провідність є 

вищою за поверхневу внаслідок того, що вода, яка знаходиться у 

сфері дії поверхневих сил ґрунтових часток, має деякі інші 

властивості: велику в'язкість, потенціал у плівці нижчий потенціалу 

води у капілярах і ін. 

Потік води Q, в аналогії з потоком тепла або електричного 

струму, підкоряється закону однонаправленості потоку енергії 

Q = KB·(dп/dl),               (1.16) 
де: d п/dl градієнт потенціалу ґрунтової вологи; KB - коефіцієнт 

вологопровідності, рівний кількості води, перенесеній за одиницю часу 

через одиницю площі при градієнті потенціалу, рівному одиниці. 

Коефіцієнт вологопровідності будь-якого ґрунту залежить від 

всмоктуючої сили ґрунту або потенціалу ґрунтової вологи. Ця   

залежність,   характерна  для   усіх   типів ґрунтів,   але   зі   своїми 

коефіцієнтами вологопровідності. 

Для визначення KВ у стаціонарних і ізотермічних умовах можна 

використовувати установку, в якій ґрунт капілярно зволожується че-

рез пористий циліндр із резервуара для води і потім ґрунтовий ци-

ліндр приєднується до бюретки з водою. При досягненні стаціо-

нарного стану, коли витрати у визначений інтервал часу t стануть 

постійними (3-4 останній відлік), дослід закінчують. У нижній і 

верхній частинах ґрунтової колонки тензіометричним методом 

вимірюють потенціал п і в і визначають градієнт потенціалу: 

dп/dl = (g-d/1),       (1.17) 

Після цього вираховують коефіцієнт вологопровідності за Дарсі 

Кв =(dl/d)·Q,             (1.18) 

Таким чином, визначення величини окремих компонентів 

потенціалів ґрунтової вологи дає можливість охарактеризувати 

водоутримуючу силу ґрунту, що має велике значення для водного 

живлення рослин, а також для структурно-механічних властивостей 

ґрунту. 
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1.7. Швидкість і висота капілярного підйому води 
 

Водопідіймальна здатність ґрунту - спроможність ґрунту 

викликати підняття вологи у капілярах. Капілярний підйом 

ґрунтових вод у породу й ґрунти має різні значення для рослин. У 

посушливих умовах при недостатній кількості вологи незасолені 

ґрунтові води є джерелом, яке поповнює запаси продуктивної 

вологи, підвищує родючість ґрунту, В інших умовах високе стояння 

ґрунтових вод (менше І м) може викликати заболочення ґрунту, 

особливо в умовах достатнього зволоження. Мінералізовані ґрунтові 

води при інтенсивному випаровуванні з поверхні ґрунту сприяють 

засоленню ґрунту. 

Висота капілярного підйому води залежить від початкової 

вологості, механічного складу, структури ґрунту, від кількості й 

складу солей у ґрунтових водах і ґрунтах, а також від температури. 

Вона тим більша, чим вища дисперсність ґрунту, нижча температура, 

тому що поверхневий натяг, який визначає величину меніскових сил, 

із підвищенням температури знижується. Солі-диспергатори пони-

жують висоту капілярного підйому води, солі-коагулятори – підви-

щують. Різний уміст солей у ґрунтовому профілі може викликати 

осмотичний рух вологи у напрямку градієнту концентрації. 

У структурних ґрунтах капілярні явища виражені слабше, ніж у 

безструктурних. В іригаційній практиці глибину залягання ґрунто-

вих вод на 6 м рахують критичною для ґрунтів і порід із високою 

підйомною спроможністю; для ґрунтів легкого механічного складу 

критичний рівень залягання ґрунтових вод менший. Але кожний 

ґрунтовий профіль має свою висоту капілярного підйому води R 

Максимальна висота підняття ґрунтової вологи у капілярах для 

різних порід приведена у (табл. 1.1). 

Теоретично висота капілярного підняття у пісках визначається 

за формулою Козені: 

Н = 0,453·(Р/1 - Р) · (1/dЕФ),             (1.19) 
де: Н - висота капілярного підняття; Р коефіцієнт пористості; dЕФ - 

ефективний або діючий діаметр часток ґрунту і породи, який розраховують 

як  

1/dЕф = 
1
/2(d1 + d2),           (1.20) 

де: dt, d2 - граничні діаметри, які обмежують вибрану фракцію. 

А.А, Роде у формулу Жюрена увів поправку на пористість 
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ґрунту при різних типах упаковки. При пухкій, кубічній упаковці 

радіус вузьких пор рівний 0,41 r, широких - 0,73 r, де r - радіус 

ґрунтової частки. Гранична висота капілярного підйому води 

коливається у межах 

Н = 0,15/0,155 r і    Н = 0,15/0,73r,     (1.21) 

 

Таблиця 1.1. Граничні висоти капілярного підняття прісних вод у 

деяких породах 
 

Породи 
Розмір 

часток, мм 

Висота капілярного 

підняття, мм 
Гравій, жорства 8-4 16 

Гравій, жорства  4-2 26 

Пісок, крупнозернистий 2-1 64 

Пісок, крупнозернистий 1 -0,5 155 

Пісок, середньозернистий 0,5-0,25 270 

Пісок, дрібнозернистий 0,25-0,10 529 

Пісок, тонкозернистий 0,10-0,05 1012 

Пил 0,05-0,01 2011 

 

У випадку гексагональної упаковки радіуси максимальних і 

мінімальних пор відповідно рівні 0,288 r і 0,155 r, а межі висоти 

підйому 

Н = 0,15/0,155ґ    і    Н = 0,15/0,288 r,      (1.22) 

Швидкість капілярного підйому води  вимірюють кількістю 

води у мл, яка проходить за одиницю часу через одиницю площі 

поперечним розрізом (υ = см
3
/см

2
); у лінійних одиницях цю 

швидкість виражають як похідну шляху у часі. 

У всіх ґрунтах, особливо у піщаних, швидкість капілярного 

підняття води з плином часу знижується, відповідно сповільнюється 

висота капілярного підйому Н. Математичну залежність висоти 

капілярного підйому від часу виражають формулою: 

H = Kt
n
,            (1.23) 

де: К - коефіцієнт вологопровідності; n - постійна, значення якої близьке до 

0,5; t - час. 

Це рівняння відповідає кривій параболічного типу. 

Розрахунок висоти й швидкості капілярного підняття води за 
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формулами не дає задовільних результатів і вимагає знання інших 

характеристик ґрунту. Саме із-за цього ці параметри частіше 

визначають експериментально. 

Верхню межу капілярного насичення ґрунту за рахунок 

ґрунтових вод називають капілярною каймою. Товщина 

насиченого шару ґрунту відповідає висоті капілярного підняття. 

Висоту капілярного підйому води легко визначити на 

відкритому ґрунтовому розрізі у полі. Ґрунт над капілярною каймою 

через 1-2 години підсихає, світліє, а на рівні її і нижче залишається 

вологим, темним. Висоту капілярного підйому замірюють від рівня 

ґрунтової води до межі змочування. 

При змоченому профілі визначити висоту капілярного підняття 

води описаним вище методом важко, тому застосовують фарби-

індикатори або розчиняють у ґрунтовому розчині радіоактивні солі. 

 

 

1.7. Водопроникність ґрунтів і порід 

 

Водопроникність ґрунту - це здатність вбирати й 

пропускати через прошарки профілю атмосферні або поливні 

води у глибші горизонти або на рівень ґрунтової води. Цей процес 

складається з поглинання ґрунтом води, проходженням її від шару 

до шару вглиб горизонту з одночасним поповненням вологозапасів і 

фільтрації через усю ґрунтову товщу, якщо вона насичена вологою. 

На початковій стадії надходження води на поверхню ненасиче-

ного ґрунту, вона усмоктується й пересовується у вертикальному й 

горизонтальному напрямках під впливом градієнтів сорбційних і 

меніскових сил та гідростатичного напору. Чим важчий ґрунт за 

гранулометричним складом, тим більше в ньому тонко капілярних 

пор, чим він сухіший, тим більше вологи поглинається. Цей процес 

характеризується коефіцієнтом поглинання. 

Проходження води через водонасичені (до повної 

вологоємкості) шари ґрунту або породи під впливом сил 

гравітації й градієнту напору називають фільтрацією і 

характеризують коефіцієнтом фільтрації. 
Після припинення надходження води зверху відбувається 

перерозподіл її у ґрунтовому профілі стікання у нижні шари. Процес 

характеризується коефіцієнтом водовіддачі. Ці коефіцієнти стосовно 
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всього ґрунтового профілю, так і окремих його шарів необхідно 

знати при вирішенні меліоративних задач (визначення методу й 

норми поливу, міждренної відстані, глибини промочування і т.д.). 

На величину й характер водопроникності у значній мірі впливає 

пористість ґрунту й породи - величина, форма й напрямок пор, що у 

свою чергу, пов'язано з гранулометричним складом і структурністю. 

У ґрунтах і породах легкого гранулометричного складу (піщаних, 

супіщаних) та безструктурних водопроникність залежить лише від 

складених гранулометричних елементів; у ґрунтах структурних він 

обумовлений розмірами агрегатів, їх положенням відносно один 

одного і, головним чином, водостійкістю. Водопроникність зменшу-

ється з часом, так при насиченні ґрунту водою відбувається руйну-

вання структури, поступове ущільнення за рахунок замулювання 

порового простору. 

Водопроникність залежить від хімічного складу й особливо від 

обмінного натрію, який обумовлює диспергацію ґрунту. Від 

вологості ґрунту перед визначенням водопроникності залежить 

витрата води на всмоктування. 

Переміщення вільної води у ґрунтах і породах зверху униз 

обумовлено різницею напору (тиску) зверху й унизу фільтруючого 

шару. Швидкість руху води зростає зі збільшенням різниці напору й 

зменшенням довжини фільтраційного шляху, тому що з останнім 

пов'язана протидія, яку випробовує вода при пересуванні. Залеж-

ність швидкості фільтрації від величини напору була виявлена 

Дарсі у 1856 p., він же виразив її математичною формулою, яка 

отримала назву закону Дарсі: витрати води на фільтрацію за 

одиницю часу прямо пропорційні різниці напору на обумовленій 

довжині ґрунтової колони й площі поперечного розрізу потоку й 

зворотно пропорційно довжині шляху фільтрації: 
Q = K∙S∙T(H/l),       (1.24) 

де: Q - витрати води, м
3
, см

3
, мм; К - коефіцієнт фільтрації; S - площа 

поперечного розрізу потоку води, см
2
; Т  - час фільтрації, с, хв., г., доба; Н - 

різниця гідростатичного тиску між верхнім і нижнім кільцями фільтруючої 

колонки - утрати тиску, см; l - довжина шляху фільтрації, см. 

Відношення втрати тиску Н до довжини шляху фільтрації (1) 

носить назву гідравлічного градієнта або п'єзометричного похилу 

(І): 

І = Н/l,                (1.24) 
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Підставляючи це значення, отримуємо: 

Q = K∙S∙T∙1,        (1.25) 

З останньої формули виводять коефіцієнт фільтрації або витрату 

води на одиницю площі S за одиницю часу Т на одиницю ухилу І 

при даній температурі t 

Kt = Q/S T I,        (1.26) 

Закон Дарсі виражають і рівнянням швидкості фільтрації: 

v = Kl,            (1.27) 
де: v - швидкість фільтрації, мм/хв., см/с, м/добу. 

 

Таблиця 1.2. Оцінка водопроникності ґрунту  важкого механічного 

складу (за Н.А. Качинським, напір води Н = 5 см  при температурі 10° С) 

 

Водопроникність, мм за першу годину Оцінка 

Більше 1000 Провальна 

1000-500 Зайве висока 

500-100 Найкраща 

100-70 Добра 

70-30 Задовільна 

<30 Незадовільна 

 

При градієнті тиску рівному одиниці, коефіцієнт фільтрації К 

має розмірність швидкості фільтрації V. 

Для оцінки водопроникності ґрунту у агрономічних і 

меліоративних цілях використовують шкалу Н.А. Качинського 

(табл. 1.2). 

Контрольні питання 
1. Як оцінюються запаси продуктивної вологи у ґрунті? 2. Назвіть форми води у 

ґрунтах. Яка їх доступність рослинам? 3. Перерахуйте водні властивості ґрунту. 

Який їх зв'язок із механічним складом ґрунту? 4. Охарактеризуйте водні властивості 

ґрунту. Який їх зв'язок із фізичними властивостями ґрунту? 5. Охарактеризуйте 

терміни загальна, найменша, гранична польова й польова вологоємкості. 6. Який 

зв'язок між потенціалом ґрунтової вологи й вологістю ґрунту та між потенціалом 

ґрунтової вологи і вологопровідністю? 7. З якими фізичними властивостями ґрунтів 

пов'язана об'ємна й поверхнева вологопровідність? 8. Охарактеризуйте 

водоутримуючу здатність різних типів ґрунтів? Від яких властивостей ґрунту вона 

залежить? 9. Охарактеризуйте терміни: критичний рівень залягання ґрунтових вод; 

зона аерації. Який між ними зв'язок? 10. Які властивості ґрунтів впливають на 

величину й характер водопроникності? 11. Як класифікується водопроникність 

ґрунтів для меліоративних цілей за Н. А. Качинським?  
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Розділ 2 

ВИПАРОВУВАННЯ ВОЛОГИ ТА ВОДОСПОЖИВАННЯ 

РОСЛИН 

 

Значення випаровування залежить від кількості опадів і 

геоморфологічних умов суші, від об'єму водойми, температури 

повітря, вітру, мінералізації води (чим вона більша, тим менше 

випаровування) від відносної вологості повітря (дефіциту насичення 

атмосфери водяними парами), виду вирощуваної культури і 

змінюється не тільки за роками, але й окремими місяцями. 

Розрізняють: сумарне випаровування (із поверхні ґрунту + 

транспірація рослинами); фізичне (випаровування тільки з поверхні 

ґрунту); біологічне (транспіраційне) та випаровування вологи з 

водних басейнів. Утворення пари в поверхневих шарах і 

пересовування його у атмосферу сприяє висушуванню з водного 

дзеркала та ґрунтового нашарування. На випаровування 1 г води 

затрачається 0,6 ккал тепла.  

 

 

2.1. Випаровування вологи з водних басейнів 

 

Випаровування - процес переходу води з рідкого у 

пароподібний стан унаслідок теплового руху молекул води. 

Швидкість цього руху зростає із збільшенням температури, разом із 

цим збільшується і випаровування. 

Випаровування з поверхні водних басейнів називають 

випаровуваністю. Випаровуваність характеризує потенційну 

можливість максимального випаровування при невичерпних запасах 

вологи на поверхні випаровування і визначається, головним чином, 

припливом тепла. 

Потенційну місячну й добову випаровуваність (у мм) із 

поверхні води (Ем, Ед) при середній температурі (t°) і відносній 

вологості повітря (а, %) визначають відповідно за формулами 

Іванова: 

Ем= 0,0018  (25 +t°)
2
  (100 - а),                  (2.1) 

Ел = 0,00006  (25 +t°)
2
  (100 - а),               (2.2) 

Значення t° і а вимірюють психрометрами або використовують 
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дані найближчих метеорологічних станцій. Беруть середні величини 

за відповідний термін часу. 

Значення випаровуваності з водної поверхні, як правило, нижче, 

ніж значення випаровуваності, розрахованого за дефіцитом 

вологості повітря. 

Місячну випаровуваність із поверхні водного басейну без 

врахування швидкості вітру визначають за формулою В.К. 

Давидова: 

E0 = 15 D
0,8

 ( 1+ 0,125 W),        (2.3) 

або за спрощеною формулою Е0 = 24,5 D
0,8

,           (2.4) 
де: D - середньомісячний дефіцит вологості повітря, мм; W - 

середньомісячна швидкість вітру м/с. 

Місячну випаровуваність із водної поверхні за Б.Д. Зайковим 

визначають за наступною формулою: 

Е0 = 0,2 n(е0-е200) (1 + 0,85 W100),         (2.5) 
де: n - кількість діб у місяці; е0 - пружність насиченого водяного пару, 

розрахована за температурою води; е200 -  теж саме на висоті 200 см над 

поверхнею ґрунту; W100 - середньомісячна швидкість вітру на висоті 100 см. 

Випаровуваність із відкритого торфовища за А.І. Іваницьким 

розраховують за наступною формулою: 

E = (e-f) (1+0,l W)/2,718t,            (2.6) 
де: е — f - добовий дефіцит вологості повітря, мм; W - швидкість вітру, 

м/с; t - глибина залягання рівня ґрунтових вод, м. 

 

 

2.2. Випаровування з поверхні ґрунту 

 

Для вимірювання величини випаровування використовують 

розрахункові методи, в основі яких лежить зв'язок 

гідрометеорологічних характеристик із сумарною величиною 

випаровування, і прибори різної конструкції. 

Найбільш відомим є польовий метод водного балансу. Баланс 

ґрунтової вологи складається з її накопичення, а також витрат. 

Рівняння водного балансу має вигляд: 

(Q + П + K)-E±(A-B)-(C + C1 + Фін) = 0,    (2.7) 
де: Q - накопичення вологи за рахунок опадів; П - конденсація вологи у 

вигляді пару; К - капілярний підтік (підживлення); Е - витрата вологи на 

випаровування; А - початковий і В - кінцевий запас вологи у 
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досліджуваному шарі ґрунту: С - стік поверхневий; С1 - стік усередині 

ґрунту; Фін - інфільтрація води за межі розрахункового шару.  

З рівняння водного балансу випливає: 

Е = (Q +П + К)-(С + С1 + Фін) + (А -В),       (2.8) 

У степових умовах при глибокому заляганні ґрунтової води у 

відсутності капілярного підживлення й стоку у літній період, 

нехтуючи незначною величиною П, випаровування буде рівне: 

E = [(Q+ (A-B)-Фін]/T,                              (2.9) 
де: Т - час, кількість діб. 

При наявності стоку весною випаровування за цією формулою 

розраховувати не можна. Величину Фін легко визначити за зміною 

запасів вологи у шарах, що залягають нижче.  

 

 

2.3. Водоспоживання рослин 

 

Випаровування розглядається як із поверхні води або 

водонасиченого ґрунту. Розрізняють транспірацію, випаровуваність 

із водної поверхні, випаровування з поверхні ґрунту (фізичне 

випаровування) і сумарне випаровування або евапотранспірацію. 

Транспірація - це фізіологічний процес випаровування води 

живими рослинами. Основними органами транспірації є листки, у 

деяких рослин - видозмінені стебла. 

Споживання рослинами вологи з ґрунту залежить від величини 

запасів вологи (Wг), тиску (Рг) і вологопровідності її (Кг). 

Відповідним чином позначаються такі ж показники й у рослини (WР, 

РР. КР). Чим вищі названі величини, тим легше поступає вода в 

рослину. Надходження води в рослину обумовлено перепадом тиску 

вологи у ґрунті й рослині і різними їх коефіцієнтами 

вологопровідності. Потік води із ґрунту в корінь рослини (Q) 

підпорядковується рівнянню: 

Q = Kr (Pг  - Pp)/l,                            (2.10) 

де: 1 - довжина шляху. 

Усмоктуюча сила рослин залежить від маси й довжини 

кореневої системи в одиниці об'єму ґрунту, фази розвитку рослини і 

його фізіологічних особливостей. 

Інтенсивність транспірації залежить від виду рослин, дефіциту 

вологості повітря, його температури, швидкості вітру, вологості й 
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температури ґрунту, експозиції, глибини залягання ґрунтових вод і 

ін. Величина транспірації оцінюється транспіраційним коефіцієнтом 

- кількістю кілограмів води, необхідних для синтезу 1 кг сухої 

органічної речовини в тканинах рослини. Ця величина змінюється 

від 200 до 1800 інколи і більше. 

Великі витрати води на транспірацію не можна вважати 

марними, оскільки при цьому, крім охолодження рослин, 

забезпечується також безперервний потік поживних речовин із 

ґрунту через кореневу систему до усіх органів рослин. 

Безпосередньо на процес фотосинтезу йде лише близько 0,15-

0,20 % від загальної кількості води, що забирається рослиною з 

ґрунту, але саме цей процес посідає ключове місце у землеробстві 

(Собко О.О., 2001). При фотосинтезі відбувається пряма 

трансформація енергії Сонця в хімічну енергію новостворюваної 

первинної органічної речовини, яка є основою всього органічного 

продукту на Землі. Усі інші статті витрат води так або інакше 

обслуговують саме цей процес. 

Швидкість транспірації можна визначити за рівнянням: 

VT=VKT/tS,                          (2.11) 
де: Кт - транспіраційний коефіцієнт; V - об'єм утвореної на визначеній 

площі ділянки сухої тканини рослин; t - тривалість часу вегетаційного 

періоду; S - площа транспірації. 

Величина транспірації змінюється від (2,7-4,1)10
-4

 у хвойних 

дерев до (6,3-6,8)10
-4

 м/добу - у трав і сільськогосподарських 

культур. 

Рослини й дерева використовують вологу на транспірацію з 

різних глибин зони аерації, яка змінюється від 0,5-0,8 для капусти 

до 2-3 м для кормових буряків, озимих і ярових культур, до 7-12 м - 

для люцерни і до 20-30 м - для хвойних дерев. 

Переміщення води до поверхні випаровування відбувається за 

рахунок градієнту тиску вологи і вологопровідності у системі ґрунт-

рослина-атмосфера і пасивним тиском кореневої системи рослин, 

пов'язаним із затратами енергії, яка вивільнюється при  диханні. 

Пряме випаровування води з поверхні ґрунту називається 

фізичним випаровуванням.  Як правило, фізичне випаровування 

складає 40-60 % від величини сумарного випаровування, 

зменшуючись із півночі на південь. 

Сумарне випаровування (водоспоживання) або евапотранс-
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пірація — це кількість вологи, яка переходить в атмосферу у 

вигляді пару в результаті транспірації рослинами (фізіологічне 

випаровування вологи, яка міститься в рослинах через поверхню) 

у сполученні з фізичним випаровуванням із ґрунту і з поверхні 

рослинності. Сумарне випаровування знаходиться в прямій 

залежності від температури повітря, швидкості вітру і зворотної 

залежності від відносної вологості повітря. Евапотранспірація 

залежить також від механічного складу ґрунту й характеру 

рослинного покриву (його видового складу). Середньодобове 

сумарне випаровування сільськогосподарських культур в умовах 

чорнозему звичайного (Кам’янка-Дніпровська Запорізької обл.) 

змінюється від 18 до 116,8 м
3
/добу (рис. 7) 

Рис. 7.  Динаміка величини добового сумарного водоспоживання 

різних сільськогосподарських культур 

 

Коренева система рослин розвивається протягом усього 

вегетаційного періоду, а глибина її проникнення зворотно 

пропорційна вологості верхнього шару ґрунту. В будь-який період 

вегетації щільність кореневої системи рослин зменшується з 

глибиною і по периметру ґрунтового профілю від кореневої шийки. 

Та незважаючи на цю особливість, коренева система рослин 

інтенсивніше споживає вологу з того шару профілю ґрунту, де вища 

вологість, а пошарове водоспоживання у відсотковому відношенні 
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не пропорційне щільності кореневої системи, 

Крім того, встановлено криволінійну кореляційну залежність 

сумарного водоспоживання сільськогосподарських культур від 

рівня вологості кореневмісного шару ґрунту (0-100 см) (рис. 8). 

Рис. 8. Сумарне водоспоживання кормових буряків в умовах степового 

Криму в залежності від вологості метрового шару ґрунту 

 

 Сумарне водоспоживання рослин можна визначити безносе-

редніми вимірами у польових умовах; прийняти за аналогією в 

умовах близьких до проектних; вирахувати, наприклад, за 

коефіцієнтами водоспоживання і запланованою врожайністю за 

Костяковим: 

Е = УК,  (2.12) 
де: У – запланований урожай, т/га; К – коефіцієнт водоспоживання, м

3
/т. 

Коефіцієнт водоспоживання засвідчує, скільки води необхідно 

для формування одиниці врожаю. Значення його приймають за 

експериментальними даними наукових досліджень. 

Велика група методів розрахунку сумарного водоспоживання 

рослин заснована на кореляційному зв'язку водоспоживання з 

метеорологічними показниками (температура, дефіцит вологості 

повітря й ін.). За пропозицією І.A. Шарова розрахунок сумарного 

водоспоживання рослин виконують за формулою: 

Е - lt + 4В,                       (2.13) 
де: t - сума середньодобових температур за вегетаційний період, °С; 1 - 
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коефіцієнт витрат води на 1 °С, який змінюється від 1,3 до 2,7 м
3
/га на 1 °С 

(у середньому можна прийняти 2 м
3
/га на 1 °С); В - число днів 

вегетаційного періоду. 

Для  умов  України  А.М.  Алпатьєв  і C.M. Алпатьєв  запропо-

нували біокліматичний метод визначення сумарного водоспожи-

вання: 

Е = Кб D,                 (2.14) 
де: Kб - біокліматичний коефіцієнт мм/мб, який характеризує випарову-

вання води зі зрошуваного поля, зайнятого сільськогосподарською культу-

рою, при зволоженні ґрунту не нижче 70 % НВ; D - сума середньо-

добових дефіцитів вологості повітря  за період вегетації культур, мб. 

Значення біокліматичного коефіцієнта залежить від виду 

сільськогосподарської культури і носить зональний характер. За 

даними С.А. Алпатьєва, для умов України значення Кб складають: 

для озимої і ярової пшениці - 0,4, кукурудзи - 0,38, цукрових буряків 

і томатів - 0,42, люцерни -0,45. 

Переваги методів розрахунку водоспоживання за метеорологіч-

ними показниками простота й доступність, недоліки - не 

враховують впливу врожаю на водоспоживання культури, їх можна 

застосовувати лише в тих зонах, для яких установлено значення 

емпіричних коефіцієнтів. До недоліків цього методу відноситься й 

те, що в кінці міжполивного періоду вологість ґрунту в активному 

шарі буває нижчою 65 % НВ.  

В умовах близького залягання РГВ притік капілярної вологи W, 

в активний шар ґрунту із ґрунтових вод залежить від механічного 

складу й глибини залягання дзеркала води (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1. Притік капілярної вологи (м
3
/га) в активний шар  

ґрунту різного механічного складу (за даними М.Е.Багрова) 

 

Ґрунти 
Глибина залягання ґрунтових вод, м 

1-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 

Супіщані легкі 600-1000 - - 

Суглинисті легкі 700-1200 500-1000 - 

Суглинисті середні 900-1500 600-1200 - 

Суглинисті важкі 1200-2000 800-1500 400-1000 

Глинисті 1500-3000 1000-2000 500-1500 
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При заляганні ґрунтових вод глибше 3 м приток капілярної 

вологи W, приймають рівним нулю. 

Найбільш надійним методом вважається метод розрахунку 

сумарного випаровування за даними водного балансу на основі 

врахування опадів і вологозапасів у зоні аерації з врахуванням 

підземного водообміну. 

Застосування даного методу при використанні тензіометрів. 

дозволяє з високою точністю визначати один з основних елементів 

водного балансу - інфільтраційне живлення, а також вологість 

ґрунту і породи. 

Визначення меж низхідного й висхідного руху вологи у ґрунтах 

і породах робить гідрофізичний метод універсальним при вивченні 

елементів водного балансу ґрунтів. Для підвищення ступеню 

точності водно-балансових досліджень у натурних умовах 

необхідно виділить у ґрунтах зони аерації підзони, які 

характеризуються перемінним або постійним напрямком 

вологопереносу. 

Відомо, що в умовах рівноважного стану щільність потоку 

вологи (q) визначають  за формулою: 

q = -Kw(dP/dZ - 1) = -Kw [(Р2 – Р1)/(Z2 – Z1) - 1] = 0,       (2.15) 

тобто це і є межа, що розділяє потік на спадний і висхідний.  
де Р2, Р1 - всмоктуючий тиск у нижньому й  верхньому датчиках;  Z2, Z1 -   

глибина закладання нижнього й верхнього датчиків, Kw - коефіцієнт 

вологопровідності ґрунту, м/добу. 

При неоднорідній будові активної зони визначають залежність 

всмоктуючого тиску ґрунту від його вологості P(W) для кожного 

різновиду ґрунту. Після цього будують графік, на якому по осі 

ординат виносять характеристику P(W) у межах виділених шарів у 

масштабі глибини, а по горизонталі (в інтервалах спостережень) - 

отримані значення об'ємного вологовмісту (рис. 9). В точці 

пересікання основної гідрофізичної характеристики і визначених у 

процесі спостережень значень вологості дотримуються умови 

рівноваги вологи й розподілу потоку. Такі точки находять і на інші 

моменти часу. За отриманими точками на різні моменти часу 

будується поверхня, яка розділяє спадний і висхідний потоки вологи. 

Під час поливу й випадання опадів в активному шарі ґрунту 

акумулюється частина вологи, частина вологи витрачається на 

живлення ґрунтових вод та сумарне випаровування.  
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Рис. 9. Залежність вологості різних шарів чорнозему вилугуваного  

 від величини всмоктуючого тиску  (Запорізька обл.) 

 

На схилах частина вологи витрачається на поверхневий стік. 

Але при його відсутності величину сумарного випаровування (Е) 

легко визначити за результатами спостережень зміни вологозапасів 

у шарах до межі спадного руху вологи, результатами щільності 

потоку вологи з цієї межі й привнесенням вологи (опади, поливи) на 

поверхню ґрунту. В цьому випадку сумарне випаровування 

визначають за формулою: 

E = П+О-(WK-WH)-qt,                     (2.16) 
де: Е - сумарне випаровування з врахуванням випаровування з поверхні 

ґрунту опадів і поливної води спільно з евапотранспірацією, мм; П + О - 

поливи та опади, мм; WK - WH - вологозапаси в шарі активного 

вологообміну на початок і кінець розрахункового періоду, мм; q - щільність 

потоку вологи з межі спадного руху, мм/добу; t - розрахунковий період 

часу, кількість діб. 

Конденсацією парів нехтуємо. Поверхневий стік відсутній. 

Для міжполивного періоду сумарне випаровування розрахову-

ють за спрощеною формулою: 

E = (WK-WH)-qt,                                        (2.17) 

Вологозапаси (WH, WК) будь-якого шару ґрунту визначають за 

наступною формулою: 

WH, К = (10  h  W)/100,                          (2.18) 

y(0,5-0,7 м) = -0,1809x3 + 2,7464x2 - 13,918x + 42,296

R2 = 0,982

y(0,8-1,5 м) = -0,128x3 + 2,0109x2 - 10,844x + 37,693

R2 = 0,9974

y(1,7-2 м) = -0,178x3 + 2,5768x2 - 12,652x + 39,98

R2 = 0,9925
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де h - потужність шару ґрунту, см; W - об'ємна вологість ґрунту, %. 

При розрахунку вологозапасів у ґрунтах активної зони (до 

глибини 3 м) потенціали вологи необхідно перевести у вологість, 

використовуючи криві залежності Р (W). 

В умовах близького залягання рівня ґрунтових вод сумарне 

водоспоживання сільськогосподарських культур визначають за 

формулою: 

E= О + m ± W + qn-qінф.,     (2.19) 
де: Е - сумарне випаровування, мм; О - сума ефективних (не менше 5 мм) 

атмосферних опадів, мм; m - величина зрошувальної норми, мм; ±  W - 

зміни вологозапасів у межах зони аерації за час спостережень, мм; qn - 

сумарна величина підживлення ґрунтовими водами, мм; qінф. - сумарне 

інфільтраційне живлення ґрунтових вод, мм. 

Зміни вологозапасів визначають за формулою: 

W = (Wk-Wn)h                  (2.20) 
де: Wk, Wn - кінцеві й початкові величини об'ємної вологи, %. 

Розрахунок елементів водного балансу виконується на основі 

аналізу графіків режимних спостережень за величинами всмоктую-

чого тиску ґрунту зони аерації, що вимірюються тензіометрами. 

Величину підживлення кореневої системи ґрунтовими 

водами й інфільтраційне живлення ґрунтових вод розраховують за 

рівнянням: 

Q = -KB·(dψ/dz)                                    (2.12) 
де:  q  - інтенсивність  інфільтраційного живлення, мм;  Кв – коефіцієнт 

вологопереносу, м/добу; dψ/dz - градієнт потенціалу вологи в 

розрахунковому перерізі. 

 

Контрольні питання 
 

1. Від яких параметрів залежить випаровуваність із поверхні водних 

басейнів? 2. Від яких природних умов залежить величина випаровування з 

поверхні ґрунтів? 3. Яка різниця між евапотранспірацією і транспірацією? 

4. Назвіть методи визначення випаровування з ґрунтів. 5. Які фактори 

впливають на величину водоспоживання рослин? 6. Який вплив близького 

залягання рівня ґрунтових вод на водоспоживання рослин? 
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Розділ 3  

ВОДНИЙ РЕЖИМ  ЗРОШУВАНИХ ҐРУНТІВ 

 

Водним режимом ґрунту називають сукупність усіх явищ 

надходження вологи у ґрунт, її переміщення, утримання у 

профілі і її витрачання. Основне джерело надходження води у 

ґрунт - атмосферні опади, поливи. Витрачається волога з ґрунту 

через випаровування, як самим ґрунтом, так і рослинами (за рахунок 

транспірації). 

Забезпечення ґрунтів природною вологою залежить від 

кліматичних умов. Під атмосферним кліматом розуміють середній 

стан атмосфери визначеної території (земної кулі, материка, країни, 

області району і т.д.), яка характеризується середніми показниками 

метеорологічних елементів (температури, опадів, вологості повітря 

й ін.) та їх крайніх показників, які визначають амплітуду коливання 

протягом доби, сезону, року. 

Головне джерело енергії для біологічних і ґрунтових процесів - 

сонячна радіація, а основне джерело зволоження - атмосферні опади. 

Вода, яка попадає у ґрунти, поглинається рослинами і повертається в 

атмосферу через транспірацію або в результаті фізичного 

випаровування. Шляхом транспірації рослина захищає себе від 

перегріву в денні години літа. З водного розчину ґрунту рослина 

транспортує поживні речовини від кореневої системи до усіх 

органів, а також органічні продукти фотосинтезу у зворотному 

напрямку - від листя униз до кореневої системи. 

На проростання насіння сільськогосподарських культур 

витрачається вологи у 50-170 разів більше за масу самого насіння. 

Рослини більш ніж на дві третини складаються з води: у листках її 

вміст 80-90, у корінні - 70-80 % сирої маси. На створення одиниці 

маси сухої органічної речовини рослина витрачає від 300 до 800 

одиниць води, де 97-98 % вологи витрачається на транспірацію. 

Безпосередньо на процес фотосинтезу рослина витрачає 

близько 0,15-0,20 % від загальної кількості води, що поглинається 

рослиною із ґрунту. 

Отже, вирішальне значення для підвищення продуктивності в 

умовах посушливого клімату належить зрошенню, додатковому 

залученню вологи, для формування заданого рівня врожайності. 
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3.1. Природна забезпеченість земель вологою 

 

Середньорічна сума опадів у Степу становить 350-450 мм. 

Випаровування у цій зоні вдвічі перевищує надходження вологи з 

опадами. Це призводить до того, що на 15-18 млн. га земель майже 

щорічно виникає дефіцит вологозабезпечення (Коваленко П.І., 2001). 

Недостатня сума опадів, як протягом року, так і вегетаційного 

періоду, яка часто супроводжується тривалими до 30-70 днів, 

бездощовими періодами, суховіями та періодичними посухами, 

зумовлює низьку продуктивність землеробства, нестабільну у часі 

урожайність сільськогосподарських культур. 

У північних областях Полісся, Прикарпатському й Закарпатсь-

кому регіонах, частково Лісостепу сума опадів збільшується до 600-

1000 мм на рік. У цих регіонах часто спостерігається перезво-

ложення земель, особливо у весняний період, що також не сприяє 

продуктивності сільськогосподарського виробництва. 

Оцінку природної забезпеченості території України вологою 

дано за допомогою коефіцієнта зволоження (Кз) уведеного у 

практику Інститутом гідротехніки й меліорації УААН. Цей 

коефіцієнт являє собою відношення суми опадів за вегетаційний 

період (Р) та активних запасів вологи в метровому шарі ґрунту 

на початок вегетаційного сезону (W0) до випаровуваності з водної 

поверхні (Ео) за той самий період (усі величини у мм): 

К3 = (P + W0 )/Е0         (3.1) 

Районування території України за усередненим коефіцієнтом 

зволоження відображено на рис. 10. Карта-схема свідчить, що 

коефіцієнт зволоження змінюється від 1,0-1,1 у Карпатах до 0,6-0,8 у 

лісостеповій зоні і до 0,4-0,5 у південних областях і Криму. На 

території Криму, Донецької, Запорізької, Херсонської, частини 

Миколаївської, Одеської областей природна випаровуваність у 2-2,5 

рази перевищує наявний ресурс природної вологи. На підставі 

аналізу просторової й часової (за роками) мінливості коефіцієнта 

зволоження Інститутом гідротехніки й меліорації УААН виконано 

диференціацію та районування дефіцитів сумарного водоспожи-

вання сільськогосподарських культур за вегетаційний період, які 

можуть бути використані для розрахунку зрошувальних норм (табл. 

3.1). 
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Рис. 10. Районування території України за середньо- 

багаторічним коефіцієнтом зволоження 

 
Таблиця 3.1. Зональні дефіцити водоспоживання сільськогосподарських 

культур (м /га) в Україні залежно від природного зволоження (К3) 

 

 

Культура  

 

Південний 

Степ 

Північний 

Степ 
Лісостеп 

0,4-0,5 0,5-0,6 0,4-0,55 0,55-0,7 0,55-0,65 0,65-0,75 

Сухий рік (95 % забезпеченість) 

Пшениця озима  2250 1900  2100  1800  2000  1800  

Ярий ячмінь  1700 1500  1700  1400  1500  1200  

Кукурудза (зерно): 

середньостиглі гібриди 

пізньостиглі гібриди  

 

 

 

      
2900 2500  2600  2200  2100  1800  

3500 3200  3200  2500  2400  2000  
Соя             3000 2700  2600  2300   -  

Соняшник  2800 2600  2400  2100  2000  1600  
Кормові буряки  4100 3700  3600  3200  3300  3000  

Люцерна 1 -го року  2600 2300  2400  2100  2000  1600  

Люцерна 2-го року  4600 4200  4200  3700  3300  2900  
Томати посівні  3400 3200  3100  2700  2500  2100  

Картопля рання  2000 1700  1800  1500  1600  1300  

Кукурудза на силос 

 

 

 

 

 

3000 2400 2700 2100 2200 1900 
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3.2. Вимоги до водного режиму ґрунту. 

 

Вода, як і інші фактори зовнішнього середовища (світло, тепло, 

поживні речовини, повітря й ін.), необхідна рослинам для 

нормальної життєдіяльності Тільки при оптимальному поєднанні 

цих факторів можливе одержання найвищих врожаїв. 

У період росту рослини споживають велику кількість вологи, із 

якої тільки 0,15-0,2 % йде на створення рослинних тканин, а інша 

частина витрачається на транспірацію листям і стеблами. При 

недостатку вологи в рослинах відбуваються несприятливі 

фізіологічні процеси: спостерігається пригнічення, сповільнюється 

(або навіть припиняється) нагромадження рослинної маси, різко 

знижується врожай. Вода з ґрунту всмоктується кореневими 

волосками рослин із визначеною всмоктуючою силою, рівною 

різниці осмотичного й тургорного тисків. 

У насиченій водою рослинній клітці тургорний тиск дорівнює 

осмотичному, а всмоктуюча сила дорівнює нулеві, тобто рослина не 

має потреби у воді. В міру висушування клітки тургорний тиск 

знижується, а осмотичний зростає, при цьому збільшується і сисна 

сила. З ґрунту в рослину починає надходити волога. 

Однак не завжди рослини можуть одержати необхідну кількість 

вологи, оскільки ґрунт також має сисну силу, тобто здатний завдяки 

капілярній будові всмоктувати й утримувати воду. Чим менші 

розміри ґрунтових часток і нижча вологість ґрунту, тим вища його 

всмоктуюча сила. При насиченні ґрунту водою до повної 

вологоємності (ПВ) його сисна сила дорівнює нулю. У рослину ж 

вода може надходити, якщо сисна сила кореневих волосків 

перевищує сисну силу ґрунту, тобто коли вологість ґрунту 

перевищує вологість в'янення рослин (ВВР).  

При вологості активного (кореневмісного) шару нижче ВВР 

швидкість пересування вологи в ґрунті різко знижуються і корені 

рослин одержують вологи менше, ніж витрачається на транспірацію, 

продуктивність рослин знижується. Але і надлишок вологи в ґрунті 

може привести до негативних наслідків. При вологості ґрунту вищій 

найменшої вологоємності (НВ) в активному шарі погіршується 

газообмін і рослина відчуває недолік у кисні, тобто найбільш 

сприятлива для життєдіяльності рослин вологість в інтервалі ВВР  - 

НВ. 
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3.3. Вимоги сільськогосподарських культур до водно-

повітряного режиму ґрунту 

 

Для розвитку і росту сільськогосподарських культур, необхідні 

одночасно світло, тепло, вода, повітря й живлення. Вода, повітря і 

мінеральні речовини - вихідні матеріали для створення органічної 

речовини під дією світла в процесі фотосинтезу. 

У період вегетації рослина споживає величезну кількість води 

(99,8 %) на транспірацію (випаровування води через листкову 

поверхню) і тільки 0,2 % - на побудову своїх органів. Вода надходить 

із ґрунту в рослину через його кореневу систему. У рослині йде 

постійний потік води від коренів до листів. Щоб рослина нормально 

розвивалося, цей потік повинен поповнювати усі втрати води на 

випаровування через листя, тобто в ґрунті завжди має бути доста-

тній запас ефективної вологи. Для задоволення цієї вимоги воло-

гість ґрунту має бути завжди близька до її найменшої вологоємності. 

Одночасно з водою в ґрунті повинен бути і кисень, що 

безупинно витрачається на дихання коренів рослин і аеробних 

бактерій, на окисні процеси, що відбуваються в ґрунті. 

Величезна кількість аеробних бактерій розкладає органічні 

речовини в ґрунті на мінеральні сполуки, необхідні для живлення 

рослин. Таким чином, друга основна вимога, пропонована рослиною 

до водно-повітряного режиму ґрунту, - це постійний приплив 

повітря в ґрунт. 

Водний, повітряний і поживний режими ґрунту взаємозалежні і 

найбільш сприятливі для рослин тоді, коли в ґрунті всі капілярні 

пори заповнені водою, а некапілярні зайняті повітрям. Однак такого 

статичного положення в природі немає. З ґрунту вода постійно 

витрачається па випаровування з її поверхні і на транспірацію, тому 

співвідношення в ґрунті води й повітря постійно міняється. При 

цьому вологість ґрунту в умовах зрошення не повинна опускатися 

нижче критичної (вологості, що відповідає розривові капілярів), при 

якій починає сповільнюватися нагромадження рослинної маси. Ця 

вологість вище вологості стійкого засихання. 

Нижня границя допустимого зниження вологості ґрунту 

змінюється в залежності від ґрунтів і культур у межах 60-80 % 

найменшої вологоємності. Для зернових, овочевих культур і 

люцерни нижня границя допустимого висушування різких ґрунтів 
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складає (% НВ): супіщані - 65-60, легкосупіщані — 70-65, 

середньосуглинкові — 75-70, важкосуглинкові — 80-75. Чим важчий 

ґрунт, тим більший відсоток води недоступний для рослин і тим 

менше повітря в ґрунті залишається після поливу.  

Кожна рослина висуває свої вимоги до температурного режиму 

ґрунту й повітря. На проходження кожної стадії розвитку рослині 

потрібна визначена сума середньодобових температур при наявності 

повною мірою інших факторів життя. Сильне підвищення 

температури ґрунту затримує ріст коренів, зменшує розчинність 

кисню у воді й у підсумку знижує врожай. Тому умови зовнішнього 

середовища повинні відповідати біології розвитку рослин. 

 

 

3.4. Основні способи зрошення 

 

З технічної точки зору зрошення - це штучне зволоження ґрунту. 

Його застосовують у тому випадку, коли природного зволоження 

недостатньо для отримання високих і стабільних врожаїв 

сільськогосподарських культур. Зрошення забезпечує найбільш 

сприятливий для проростання й розвитку рослин водний, поживний, 

повітряний, тепловий, сольовий і мікробіологічний режими ґрунту. 

Зрошення підрозділяють на одноразове та регулярне. При 

одноразовому зрошенні воду на поля подають один раз до початку 

вегетації сільськогосподарських культур (лиманне зрошення і 

вологозарядкові поливи). При регулярному зрошенні води подають 

сільськогосподарським культурам у певні строки і в необхідній 

кількості. 

Існують наступні способи подачі й розподілу води на 

зрошувані землі: поверхневий, дощування, підґрунтове зволо-

ження, аерозольне (мілко дисперсне). 

Поверхневе зрошення це напуски, борозни (рис. 11), суцільні 

смуги, чеки, тобто розподіл зрошувальної води на поверхні ґрунту, 

при цьому вода поступає у ґрунт шляхом поглинання.  

Дощування - розпилення води у вигляді дощу над зрошуваними 

землями при допомозі особливих апаратів і зволоження, таким 

чином не тільки ґрунту, але й наземних частин рослин.  

Підгрунтове зволоження (рис. 12) - підведення води не з 

поверхні, а знизу закладеними у ґрунті трубами й зволоження 
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активного шару за рахунок, головним чином, всмоктуючої сили 

ґрунту. 

 
Рис. 11. Типи поливних борозен, відстань між ними (см) та їх 

 глибина (см): а - мілкі та глибокі; б - із терасами; в - із бермою;  

 г - борозни щілини; д - засіяні 

 

 
Рис. 12. Схема напівзакритої (а) і закритої (б) систем  підгрунтового   

зрошення: 1,4 відкритий і закритий зрошувачі; 2 - керамічні труби 

зволоження діаметром 5-7,5 см;  3,5-засипка піщана й місцевим ґрунтом. 

Розміри подано у м. 

 

Краплинне зрошення - спосіб поливу шляхом подачі води 

невеликими порціями безпосередньо до кореневої системи рослин 

через отвори труб, прокладених у ґрунті, або в процесі випотівання 

через керамічні труби.  

Найбільш розповсюдженим у світі є поверхневе зрошення, 
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потім дощування і, нарешті, підґрунтове зрошення. В умовах 

України найбільш розповсюджене зрошення способом дощування. 

Для поверхневого зрошення характерні: а) можливість 

отримання різних глибин зволоження ґрунту (рис. 13); б) більш 

менш сильне гравітаційне промочування верхніх шарів ґрунту й 

акумуляції у них визначених запасів вологи; в) режим зрошення з 

великими коливаннями вологості ґрунту внаслідок труднощів 

проведення частих поливів малими нормами. 

 
Рис. 13. Контури зволоження ґрунту при поливі борознами: а –  

на легких ґрунтах; б - на середніх ґрунтах; в - на важких  

за механічним складом ґрунтах 
 

Переваги краплинного зрошення: економія зрошувальної води, 

локальне зволоження ґрунту тільки в зоні кореневої системи 

рослини (рис. 14), непотрібне планування поверхні, є можливість 

подавати разом із водою мінеральні добрива, незначні енергозат-

рати, відпадає потреба в дренажі. 

 
Рис. 14. Контури зволоження при краплинному зрошенні: а - на важких за 

механічним складом ґрунтах; б - на легких ґрунтах; (1 - трубопровід; 2 - 

крапельниця;  3 - перезволожений ґрунт; 4 - достатньо зволожений ґрунт; 

5 - недостатньо зволожений ґрунт;6 – межа контуру зволоження; н - 

глибина контуру зволоження; в - ширина контуру зволоження) 
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Недоліки: високі матеріалоємність і вартість будівництва, 

небезпека закупорки й забруднення крапельниць і трубопроводів, 

необхідність ретельного очищення води і перебудови всієї системи 

при зміні культур на полі. Тому економічно доцільно застосовувати 

краплинне зрошення для поливу високоприбуткових багаторічних 

насаджень на крутих схилах при дефіциті водних ресурсів. 

Рис. 15. Вміст  натрію в профілі ґрунту під крапельницею при  

зрошенні огірків у сухий за кількістю опадів рік, мг-екв/100 г ґрунту. 
 

Крім того, при використанні для зрошення слабоміне-

ралізованих вод (р. Інгулець, ґрунтові й підземні води півдня 

України) система краплинного зрошення сприяє натрієвому 

осолонцюванню ґрунту лише за один вегетаційний період до 1,2 мг-

екв/100 г ґрунту, що складає близько 8 % натрію від суми увібраних 

катіонів ґрунтового вбирного комплексу (рис. 15).  

При цьому у вологий за кількістю опадів рік ступінь натрієвого 

осолонцювавння зростає з глибиною, у сухий з високою температу-

рою, що викликає підтягування вологи до поверхні – осолонцю-

вання можливе й з поверхні. 

Найбільш розповсюдженим у світі є поверхневе зрошення, 

потім дощування і, нарешті, підгрунтове зрошення. В умовах 

України найбільш розповсюджене зрошення способом дощування. 

Спосіб зрошення дощуванням, крім зволоження наземних 

частин рослин відмічається: а) меншою глибиною зволоження 

ґрунту; б) більш слабким гравітаційним промочуванням верхніх 
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шарів; в) можливістю подачі невеликих поливних норм, але більш 

частих поливів, що дозволяє при відповідних кліматичних умовах 

забезпечувати більш рівномірний режим зволоження; г) більш 

сильним впливом на мікроклімат приземного шару повітря. 

Спосіб підгрунтового зрошення дозволяє, а) отримувати тільки 

капілярне зволоження верхніх шарів ґрунту; б) підтримувати 

визначену глибину зволоження ґрунту; в) зберігати більш надійний 

запас вологи у ґрунтах; г) забезпечувати, у випадку необхідності, 

безперервне водопостачання рослин, відповідно до водоспоживання. 

У перших двох способах зрошення необхідний режим 

споживання води рослинами й ґрунтом забезпечується періодичними 

поливами, тобто акумулюванням в активному шарі ґрунту певної 

кількості води (поливних норм), які витрачаються протягом 

міжполивних періодів. Відмінності між поверхневим зрошенням і 

дощуванням полягають у тому, що при дощуванні можливі більш 

часті поливи, але меншими нормами порівняно з поверхневим 

зрошенням. Дощування більше відповідає принципу задоволення 

поточних потреб рослин у воді, ніж принципу акумуляції вологи у 

ґрунті (більш нижчих горизонтах). 

Підгрунтове зрошення при відповідній техніці дозволяє 

забезпечувати необхідний режим водоспоживання рослин і ґрунту 

шляхом безперервної подачі у ґрунт перемінних витрат води, які 

змінюються у відповідності із зміною сумарного водоспоживання 

рослин. 

За дією на ґрунти й рослини зрошення може бути: 

зволожувальним, удобрювальним, утеплювальним, окислюваль-

ним, вологозарядковим, промивним. 

Зволожувальним, коли в ґрунті відчувається недостаток 

засвоюваної вологи для рослин. З цією ціллю воду з річок і 

водосховищ системою зрошувальних каналів і трубопроводів 

подають на поля, засіяні культурами. 

Удобрювальним, коли разом із водою на поля подають 

необхідну кількість розчинених у ній поживних речовин. 

Утеплювальним, коли підігріту воду подають на поля, у 

теплиці, парники для підігріву ґрунту, 

Окислювальним, коли річкову воду, збагачену киснем, подають 

на поля, луки і рисові масиви, де ґрунти бідні киснем і, де закисні 

сполуки переважають над окисними. 
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Вологозарядковим, або запасним, коли воду з річок і 

водосховищ в осінній і зимовий періоди подають на поля або 

багаторічні насадження (озимі, трави, сади, виноградники) для 

створення необхідних запасів вологи не тільки у верхньому (1 м), 

але й більш глибокому (до 2-3 м) шарах ґрунту, 

Промивним, коли воду подають на поля або окремі ділянки для 

розчинення й вимивання з кореневмісного шару ґрунту токсичних 

солей. 

Зрошення може бути вибірковим та суцільним. У тих 

районах, де водних ресурсів недостатньо і для зрошення 

використовують місцевий стік, поливають не всі культури (частіше 

всього кормові, овочеві, плодові культури та виноград). Таке 

зрошення називають вибірковим. Прикладом вибіркового зрошення 

є Інгулецька зрошувальна система.  

В зоні великих зрошувальних систем і гідровузлів господарств 

мають можливість зрошувати великі території. Таке зрошення 

називають суцільним. Прикладом суцільного зрошення може бути 

приморська гілка Краснознам’янської зрошувальної системи. 

Зрошення може бути стаціонарним та пересувним. 

Стаціонарне зрошення застосовують на місцевому стоку, тобто на 

спеціально влаштованих для цих цілей ділянках, їх як правило 

розміщують поблизу джерела зрошення (річка, водосховище, озеро, 

артезіанська свердловина, басейн), на добре розвинутих, родючих 

землях із сприятливими для поливу рельєфом і нахилами поверхні 

місцевості, на землях не засмічених карантинними бур'янами. На 

стаціонарних ділянках улаштовують постійну мережу зрошувальних 

каналів і трубопроводів і будують необхідні гідротехнічні споруди. 

Площа ділянки може становити 5-20 % від площі ріллі. 

Пересувне зрошення застосовують у звичайних суходільних 

сівозмінах, тобто на великих площах, які займають у польових 

сівозмінах 75-80 %, а в кормових 15-25 % ріллі. При цьому воду на 

поля, які в першу чергу потребують зрошення, подають із річок або 

водосховищ пересувними або плаваючими насосними станціями і 

швидкозбіжними металевими та пластмасовими трубопроводами. 

Пересувне зрошення сільськогосподарських культур на великих 

площах економічно більш доцільне, ніж зрошення невеликих 

стаціонарних ділянок, позбавлене маневреності через обмеженість 

території. 
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3.5. Режим зрошення 

 

Режим зрошення сільськогосподарських культур розробляють на 

основі водного балансу зрошуваного поля, тобто співвідношення 

приходу й витрати води на полі з урахуванням зміни її запасів у 

ґрунті за визначений проміжок часу (декада, місяць, вегетаційний 

період і ін.). 

Основні видаткові складові водного балансу транспірація воло-

ги рослинами й фізичне випаровування з поверхні ґрунту. Оскільки 

роздільний облік цих складових утруднений, на практиці визначають 

їхню суму - сумарне водоспоживання або сумарне випаровування. 

Динаміка середньодобового водоспоживання й наростання 

сумарного водоспоживання протягом вегетаційного періоду деяких 

культур при зрошенні показані на рисунку 7.  

Вода, що надходить на поле, може в деяких випадках  витрача-

тися на поверхневе й глибинне скидання. При високій агротехніці і 

правильній організації поливів ці втрати незначні, і, звичайно, їх у 

розрахунках не враховують. Основні прибуткові складові водного 

балансу - атмосферні опади і волога, яка поступає у кореневмісний 

шар із ґрунтових вод (при їх неглибокому заляганні). У природних 

умовах вологозабезпеченості часто в ґрунт надходить води менше, 

ніж необхідно для оптимального водоспоживання культур. Цей 

недолік вологи називають дефіцитом водного балансу і заповнюють 

подачею на поле зрошувальної води.  

Режим  зрошення - вірно встановлені й розподілені протягом 

вегетаційного періоду  кількості зрошувальної води (число, норми 

й терміни поливів), які забезпечують оптимальний для даної 

культури водний режим у кореневмісному шарі ґрунту при 

конкретних природних і агротехнічних умовах. 
Розрізняють проектний (або розрахунковий) і експлуатаційний 

режими зрошення. 

Проектний режим зрошення розробляють при проектуванні 

зрошувальної системи. Від нього залежать об'єми й терміни подачі 

води на поля, розміри каналів, трубопроводів і інших споруд, об'єми 

будівельних робіт і в кінцевому результаті вартість зрошувальної 

системи. Цей режим, необхідний для оперативного й сезонного 

планування водокористування. 

За ступенем реалізації режим зрошення може бути повним (роз-
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рахований на оптимальне задоволення потреб рослин у воді і макси-

мальний урожай), іригаційно-можливим (розрахований на обмеже-

ні водні ресурси) і господарсько-можливим (враховуються трудові 

ресурси, сільськогосподарські машини, поливна техніка і ін.). 

Режими зрошення мають забезпечувати й підтримувати необхі-

дну вологість ґрунту й поживний режим протягом періоду вегетації 

рослин, високі економічно й екологічно обґрунтовані врожаї сільсь-

когосподарських культур та зберігати й відтворювати родючість 

ґрунтів. 

Вологість ґрунту регулюють поливами. Інтервал часу, протягом 

якого проводять поливи, називають поливним періодом, інтервал 

часу від початку першого поливу до кінця останнього – зрошуваль-

ним періодом, інтервал часу між суміжними поливами – міжпо-

ливним періодом. 
 

Таблиця 3.2. Гранично допустимі значення оптимальних екологічно безпечних 

поливних норм (м3/га) залежно від  інтенсивності водоспоживання  

(за даними Ромащенко М.І., Писаренко В.А., Жовтоног О.І., Філіпенко Л.А.) 

 
Шар 

ґрунту,  

см 

 

 

 

Добова інтенсивність водоспоживання, мм для ґрунтів 
<3 >3 <2 2-4 >4 <2 2-4 >4 

Глини, важкі 

суглинки 

Середні 

суглинки 

Легкі суглинки, 

супіски 0,3 200 300 200 200 300 200 200 250 

0,5 300 400 300 300 400 200 300 300 

0,7 400 500 300 400 450 300 350 400 

0,9 500 600 400 500 600 400 400 450 

 

Поширені у практиці зрошуваного землеробства типи поливних 

режимів відрізняються діапазоном закладеної у них, вологості 

ґрунту, яку необхідно витримувати за глибиною зволоження 

кореневмісного шару рослин. Крім того, режими зрошення у великій 

мірі залежить від розташування природнокліматичної зони на 

території країни, типу ґрунту, сільськогосподарської культури. 

В умовах достатнього ресурсозабезпечення та доброго еколого-

меліоративного стану земель Інститутом гідротехніки й меліорації 

УААН запропоновано застосовувати оптимальні екологічно безпечні 

режими зрошення, розраховані на зволоження активного шару 

ґрунту та фази розвитку сільськогосподарських рослин (табл.3.2). 

Зазначений тип режиму зрошення є компенсаційним, а поливи є 
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додатком до опадів, які не забезпечують покриття дефіциту 

водоспоживання сільськогосподарських культур.  

 

 

3.6. Поливна норма, види поливів 

 

Поливна норма -- кількість води, яку подають на поле для 

зрошення сільськогосподарських культур за один полив, 

Зрошувальна норма - кількість води, яку витрачають на зволоження 

ґрунтів під сільськогосподарськими культурами за один 

зрошувальний період. Зрошувальна норма рівна сумі поливних 

норм. Поливну й зрошувальну норму виражають у мм або м
3
/га. 

Поливна норма (м
3
/га вираховується за наступною формулою: 

 

m = 100HdV (W0-Wi),          (3.2) 

 
де: Н - активний шар ґрунту, м; dV - середня щільність активного шару 

ґрунту, т/м
3
 ; Wо - оптимальна вологість активного шару ґрунту, % маси 

сухого ґрунту, відповідає 90-100 % НВ; W1 - вологість активного шару 

ґрунту перед поливом, % маси сухого ґрунту. 

З агромеліоративної й організаційно-господарської точки зору 

виділяють наступні види поливів: передпосівний, передпосівний 

вологозарядковий, вологозарядковий, провокаційний, вегетацій-

ний, промивний.. 

Передпосівний полив проводять із ціллю зволоження ґрунту й 

отримання дружних сходів, прискорення і швидкого росту й 

розвитку сільськогосподарських культур на початковій стадії. Це по 

суті вирішальний період їх, життя. Застосовують поливні норми від 

400 до 600 м
3
/га. Поливи проводять по борознах, напуском смугами 

та дощувальними машинами. 

Передпосівний вологозарядковий полив проводять перед 

висіванням із ціллю отримання не тільки дружних і повних сходів, 

але й створення запасів вологи в більш глибоких (1,5-2,0 м) шарах 

ґрунту. Поливні норми 800-1500 м
3
/га. Поливи проводять по 

глибоких борознах, напуском смугами. 

Провокаційний полив проводять із ціллю визвати проростання 

бур'янів Він має велике значення на забур'янених землях у степових 

районах, де через низьку вологість ґрунту насіння бур'янів 
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накопичується і в природних умовах не проростає. Восени після 

збирання врожаю проводять перед оранкою полив, використовуючи 

наявну техніку, а потім після сходів проводять культивацію. Інколи 

цю операцію доводиться повторювати декілька разів. Бур'яни 

знищують не тільки у верхніх, а й глибоких шарах ґрунту. Для цієї 

цілі рекомендується застосовувати невеликі зрошувальні норми (до 

200 м
3
/га), які забезпечують зволоження ґрунту на глибину до 0,3 м, 

Вегетаційний полив являється основним. Для його проведення 

необхідно знати не тільки біологію сільськогосподарських культур і 

терміни настання найбільш відповідальних фаз і періодів росту і 

розвитку рослин, але й вологість ґрунту, погодні умови в період 

вегетації. На території України поливи слід розглядати, як додаток 

до опадів. Вегетаційні поливи мають велике агротехнічне значення, 

їх проводять різними способами: по борознах, напуском смугами, 

затопленням, дощуванням. Поливні норми складають від 300 до 

1000 м /га. При дощуванні поливні норми не перевищують 500 м
3
/га. 

За фізіологічним значенням вегетаційні поливи можуть бути 

зволожувальними (для підтримки в активному шарі визначеної 

вологості) і освіжаючими (для підвищення вологості приземного 

шару ґрунту, охолодження й запобігання від забруднення листя, а 

відповідно, покращення асиміляції й фотосинтезу). 

Промивний полив проводять, як правило, в осінній або 

осінньо-зимовий період для видалення із ґрунтів і материнської 

породи в дренажну мережу надлишку водорозчинних солей. 

Промивний полив проводять поливною нормою 1,5-2,5 тис. м
3
/га 

напуском смугами або в чеках. 

Для окремих сільськогосподарських культур терміни й кількість 

поливів коливається в значних межах і залежить від 

природнокліматичних умов конкретного року. Орієнтовну кількість 

поливів протягом вегетаційного року можна виразити так: 

для озимих (пшениця, жито, ячмінь) — 2-4 у фази початку 

трубкування, колосіння й наливу зерна; 

для ярої пшениці, вівса, ячменю, проса 3-4 у фази початку 

кущення, трубкування, колосіння або викидання китиці, початку 

наливання зерна; 

для гороху й гірчиці - 3-5 у фази перед розгалуженням, появи 

гілок, перед утворенням бутонів, початку цвітіння, масового 

зав'язування бобів; 
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для кукурудзи - 2-6 (особливо чутлива до недостатку вологи у 

ґрунті за 10-15 діб до викидання китиці й у фазу молочної стиглості 

зерна); 

для соняшнику - 2-3, перший у фазу 5-6 пар листків, другий -- у 

фазу утворення корзинок - цвітіння, третій - (у посушливі роки) у 

фазу початку наливання зерна (найбільш чутливий до нестачі вологи 

за дві неділі до цвітіння, в фазу цвітіння і через 2-3 неділі після 

цвітіння); 

для кормових і цукрових буряків і інших коренеплодів - 4-5 (у 

фази: після проростання, змикання рядків, перед змиканням 

міжрядь, максимального росту листків і початку стовщення кореня, 

максимального росту кореня за три неділі до збирання); 

для картоплі весняної й літньої посадки - 3-5 (у фази: до 

бутонізації, бутонізації - початку цвітіння, після цвітіння, 

максимального росту бульб): 

для капусти, томатів, баклажанів, огірків - 6-10 (у фази: після 

посадки, після підсадки, укорінення, розростання листків у капусти 

й бутонізації у томатів, баклажанів і огірків, початку зав'язування 

качана у капусти й цвітіння томатів, баклажанів і огірків, утворення 

качана у капусти й зав'язі у томатів, баклажанів і огірків, наростання 

маси качана й плодів у томатів, баклажанів і огірків, інші поливи у 

періоди дозрівання капусти і масових зборів томатів, баклажанів і 

огірків); 

для однорічних трав (віка, суданка, могар) — 3-4 (у фази до 

початку розгалуження або кущування, появи гілок і початку 

трубкування, початку цвітіння або викидання китиці, початку 

дозрівання). При наступному відростанні проводять післяукісні 

поливи в такій відповідності; 

для люцерни й інших багаторічних трав при покрові іншими 

культурами (ячмінь, овес) - 2-3 (перший полив після збирання 

покривної культури, другий - в період відростання до появи бутонів, 

третій — після укосу); 

для люцерни й інших багаторічних трав 2-го і 3-го року (на сіно) 

— 6-8 (у фази весняного відростання, після першого укосу, між 

першим і другим укосами, після другого укосу, між другим і третім 

укосами, після третього укосу, між третім і четвертим укосами, після 

четвертого укосу, він є вологозарядковим, а на засолених землях - 

промивним). Люцерна й інші багаторічні трави 2-го року на насіння 
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поливають менше разів, ніж трави на сіно, тому що рясні поливи 

сприяють розвитку зеленої маси в ущерб утворенню насіння. Для 

них число поливів 3-4 (найбільш критичні фази: відростання, до 

бутонізації, бутонізації, бутонізації й початку цвітіння, утворення 

бобів). Перед збиранням насіння рекомендується дати ще один 

полив із ціллю зменшення обсипання бобів; 

для плодових, ягідних культур та винограду - 3-5 (у фази: після 

цвітіння й утворення зав'язі, після формування й опадання зав'язі, 

посиленого росту плодів і ягід, формування квіткових бруньок, 

наливання плодів і ягід). Для столових сортів винограду дають 

більше поливів ніж для винних 

 

 

3.7. Визначення термінів поливів 

 

Терміни поливів визначають різними методами. 

Ваговий метод. На зрошуваному полі спостереження 

проводяться на різних за абсолютними відмітками поверхні землі 

ділянках: підвищеній, прилеглій до водоспуску і пониженій 

частинах поля. Якщо поле рівне, можна проводити спостереження 

на його середині. 

Зразки на вологість ґрунту відбираються буром із глибин кожні 

10 см до одного метра або на всю глибину кореневого шару. Глибину 

занурення бура контролюють за відмітками, нанесеними Із 

зовнішньої сторони. Занурюють бур у ґрунт, провертаючи його за 

годинниковою стрілкою на задану глибину, Витягнутий ґрунту, який 

знаходився в стакані бура, перекосять у попередньо зважений 

металевий сушильний стаканчик, закриваючи кришкою. Після взяття 

зразку стаканчик із ґрунтом доставляють у лабораторію і зважують 

із точністю до 0,01 г. Стаканчики, вставлені нижнім кінцем у 

кришки, помішують у сушильну шафу і висушують при температурі 

105 °С до постійної маси. 

Перше зважування стаканчиків із ґрунтом проводять після 

шестигодинного просушування, попередньо охолодженого до 

кімнатної температури в ексикаторі із СаСІ2. Охолодження й 

зважування ведуть із закритими кришками. Потім, відкривши 

кришки, стаканчики з ґрунтом знову поміщають у сушильну шафу 

для контрольного просушування. Через 1-2 години їх виймають із 
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шафи, охолоджують і зважують. 

Якщо розходження в масі між першим і другим зважуванням 

нема, висушування закінчують. У випадку зменшення маси після 

повторного зважування сушку продовжують до постійної маси. 

Метод визначення терміну поливу за вологістю одного 

горизонту ґрунту. Вологість ґрунту на глибині 30-40 см практично 

співпадає з вологістю розрахункового шару ґрунту. За даними 

Українського науково-дослідного інституту зрошуваного 

землеробства, на озимій пшениці в червні на глибині 40 см вологість 

рівнялась -14,9 %, у шарі 0-70 см - 14,6 %, 0-100 см - 14,5. 

Отже визначення вологості ґрунту на глибині 30-40 см значно 

прискорює отримання необхідних даних. При такому методі відбору 

зразків одна людина за добу може визначити вологість ґрунту на 10 

полях і встановити необхідність проведення поливу. 

 

 

3.8. Типи водного режиму ґрунтів 

 

Водним режимом ґрунту називають сукупність усіх явищ 

надходження вологи у ґрунт, її переміщення) утримання у 

профілі і її витрачання. Основне джерело надходження води у 

ґрунт - атмосферні опади. Витрачається волога з ґрунту через 

випаровування, як самим ґрунтом, так і рослинами (за рахунок 

транспірації), 

Залежно від прибутку й витрати вологи та стосовно до різних 

природних умов Г.М. Висоцький встановив чотири типи водного 

режиму — промивний, періодично промивний, не промивний і 

випотнілий. А.А. Роде розвиваючи вчення Г.М. Висоцького, 

виділив 6 типів водного режиму, які розділені на ряд підтипів. 

1. Мерзлотний тип. Має місце у районах розповсюдження 

багаторічної мерзлоти. Мерзлий шар ґрунту і материнської породи є 

водотривом, який обумовлює наявність надмерзлотної верховодки. 

Тому верхня частина ґрунту, який розмерзається протягом вегетації, 

насичена водою. 

2. Промивний тип водного режиму буває у тих широтах, де 

опадів випадає більше, ніж витрачається, тобто вода промиває 

профіль ґрунту. При цьому у верхньому горизонті розчиняються 

деякі сполуки і вимиваються вглиб або й зовсім виносяться у річки 
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та водоймища. Таке явище спостерігається у північних широтах, 

покритих підзолистими й дерново-підзолистими ґрунтами. 

У  цих  умовах  30  %   вологи   затримується кроною дерев. 5 % 

- витрачається на поверхневий стік, 10 % - на фізичне випаровування 

й використання трав'янистою рослинністю, 10 % - внутрішній 

ґрунтовий стік, 30 % - використовується корінням дерев, 15 % - 

інфільтрація на рівень ґрунтової води. 

В подібних умовах формуються червоноземи та жовтоземи. 

Болотний підтип водного режиму формується при близькому до 

поверхні заляганні ґрунтових вод, слабкій водопроникності ґрунту і 

материнських порід. Характерний для підзоло-болотних і болотних 

ґрунтів. 

Необхідно відмітити, що промивний тип водного  режиму     

спостерігається і на зрошуваних ґрунтах півдня України. 

3. Періодично промивний тип, характерний для природних зон 

із коефіцієнтом зволоження 0,8-1,2 , коли середня багаторічна сума 

опадів рівна випаровуванню. Для цього водного режиму характерне 

чергування обмеженого промочування ґрунтового профілю в сухі 

роки, а також наскрізного промочування у вологі. 

Промивання   ґрунтів   надлишком   опадів створюється 1-2 рази 

у декілька літ. Такий водний режим, характерний сірим лісовим 

ґрунтам, чорноземам опідзоленим і вилугуваним.  

4. Не промивний  тип  водного режиму характерний для зон, де 

коефіцієнт зволоження менший одиниці, коли випаровування  рівне 

інфільтрації води у ґрунт. Вода атмосферних опадів у цих широтах 

не промиває зверху суцільний шар ґрунту. Між верхнім зволоженим 

шаром ґрунту (до 70 см) і ґрунтовими водами залишається не 

зволожений горизонт. Обмін вологою відбувається шляхом перемі-

щення води у формі пару. Такий водний режим розвивається у степо-

вих ґрунтах (чорноземах та каштанових), бурих напівпустельних,  

сіро-бурих пустельних ґрунтах. При цьому 15 % вологи затри-

мується кроною рослинності, 25 % використовується на фізичне 

випарову-вання і 60 % - волога, яка використовується рослинним 

покривом. У цих зонах знижується кількість опадів і зростає 

випаровування, а коефіцієнт зволоження знижується до 0,6-0 1. 

Річним вологообміном охоплюється товща ґрунту від 4 м 

(стенові чорноземи) до 1 м (пустельно-степові, пустельні ґрунти). 

Запаси вологи, накопичені в степових ґрунтах за рахунок опадів 
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в осінньо-зимовий період і танення снігу, інтенсивно використову-

ються на транспірацію і фізичне випаровування з весни до осені, в 

міжвегетаційний період вони стають незначними. У верхніх шарах 

ґрунтів спадні токи вологи переважають над висхідними. 

5. Випотпілий тип водного режиму - це коли випаровування 

більше інфільтрації води у ґрунт. Уся волога, яка поступає у 

ґрунти з опадами використовується на випаровування. Крім того, на 

випаровування використовується і ґрунтова вода. Цей тип водного 

режиму характерний для пустельних зон із близьким заляганням 

ґрунтових вод, де розвиваються солончаки. Для водного режиму 

характерне переважання висхідних потоків вологи у ґрунтах за 

рахунок підживлення з рівня ґрунтових вод капілярами. При високій 

мінералізації ґрунтових вод у ґрунти поступають легко розчинні солі 

й ґрунт засолюється. 

6. Іригаційний тип. Створюється при додатковому зволожені 

ґрунту зрошувальними водами. При зрошенні в різні періоди 

проявляються різні типи водного режиму ґрунту. В період поливу 

формується промивний тип, який змінюється пізніше не промивним 

і навіть випотнілим, внаслідок чого у ґрунтах періодично створю-

ється східні й висхідні токи вологи. 

 

 

3.9. Вплив зрошення на зовнішнє середовище, ґрунт і врожай 

 

Позитивні явища. При зрошенні поливна вода впливає на 

рослину, створюючи сприятливі водний і повітряний режими 

ґрунту, мікроклімат приземного шару повітря, температуру 

ґрунту, на фізико-хімічні й біологічні процеси в ґрунті. Зволоже-

ння підвищує потенційну родючість ґрунту, забезпечує рослини 

доступною вологою, підвищує врожаї сільськогосподарських куль-

тур у 2-5 разів вищі, ніж без зрошення. 

При поливі дощуванням протягом 7-10 діб після поливу різниця 

температури повітря, ґрунту і відносної вологості повітря згладжу-

ється. Поливи підвищують вологість повітря приземного шару, змен-

шують випаровуваність, унаслідок чого послабляється повітряна 

посуха, знижується транспірація, нормалізується тургор рослин. На 

зрошуваному полі амплітуда коливань температури повітря й ґрунту 

менша, ніж на незрошуваному.  
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Температура ґрунту й повітря в денні години на зрошуваному 

полі нижча, а в нічний час вища в порівнянні з незрошуваним. У 

холодну погоду за допомогою зрошення зігрівають ґрунт і повітря, 

що дозволяє знешкоджувати дію заморозків до —3,5 °С. Поливи 

підвищують відносну вологість повітря (різниця досягає 20-50%), 

знижують максимальну температуру поверхні ґрунту (різниця 

досягає 25°С) і зменшують амплітуду її коливання в порівнянні з 

незрошуваним на 10-15°C. 

На зволоженому ґрунті асиміляція у рослин протікає інтенсив-

ніше, ніж на незрошуваному полі. Коренева система у вологому 

ґрунті швидко росте і безперебійно забезпечує рослини водою й 

живленням у необхідній кількості, що сприяє росту й розвитку 

сільськогосподарських культур. 

Поливи сприяють більш інтенсивному поглинанню 

рослинами сонячної енергії. В умовах бінарною землеробства на 

фотосинтез використовується не більш 3 % сонячної енергії, що 

надходить на поверхню ґрунту, а при зрошенні (при оптимальному 

зволоженні кореневмісного шару) - 12-14 %. 

Оптимальне зволоження ґрунту значно підвищує якість 

врожаю. При достатній кількості азоту в ґрунті збільшується вміст 

протеїну в зерні пшениці; в олійних культурах (соняшник, соя) 

накопичується більше жиру, у цукровому буряку - цукру, у картоплі 

- крохмалю; у бавовнику збільшуються довжина й міцність волокна, 

поліпшуються смакові якості, аромат і колір плодів і овочів. 

При оптимальному зволоженні знижується питомий опір 

при оранці, поліпшується якість обробітку ґрунту. Зволожені 

ґрунти не піддаються вітровій ерозії (дефляції). Мулисті наноси, 

принесені на поля з поливною водою, підвищують родючість ґрунту. 

Негативні явища. Поливна вода, що містить велику кількість 

натрію, підвищує лужність ґрунту, сприяє диспергуванню, підсилює 

анаеробний процес, сповільнює розкладання органічних залишків 

рослин, сприяє утворенню грудкуватої структури.  

При поливі збільшується ступінь розчинності з'єднань фосфор-

ної кислоти, утворюється колоїдний розчин гумусу, що поліпшує 

фосфорне живлення рослин. Однак, при надлишкових поливах вода 

викликає підйом рівня ґрунтових вод, збільшує вміст розчинних 

солей і як наслідок - викликає вторинне засолення й осолонцювання 

ґрунту, вимивання поживних речовин із верхніх шарів у нижні й ін. 
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При поливі навесні холодною водою знижується фотосинтез, 

сповільнюється ріст і розвиток багатьох сільськогосподарських 

культур. Полив сильно мінералізованою водою гнітить рослини, 

знижує кількість і якість врожаю. 

 
Контрольні питання 

 

1. Що таке водний режим ґрунту? 2. Що таке коефіцієнт природного 

зволоження? З Як забезпечена територія України кількістю опадів? 4. Яке 

співвідношення між сумою опадів за вегетаційний період і випаровуванням 

із водної поверхні в різних кліматичних зонах України? 5. Що таке режим 

зрошення? 6. Чим відрізняються між собою різні типи режиму зрошення? 

7. Яка різниця між поливною та зрошувальною нормами? 8. Назвіть 

основні вимоги до водного режиму фунтів. 9. Назвіть найбільш поширені 

види поливів, їх особливості, умови застосування? 10. Назвіть критичні 

фази розвитку сільськогосподарських рослин, які вимагають проведення 

поливів? 11. За якими методами визначають терміни поливів? 12. 

Охарактеризуйте ваговий метод визначення терміну поливу? 13. Чим 

характеризується промивний тип водного режиму? 14. Що характерне для 

не промивного типу водного режиму? 15. Чим характеризується випотнілий 

тип водного режиму, для яких ґрунтів він характерний? 16. Який вплив 

зрошення на зовнішнє середовище, ґрунти й урожай рослин? 
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Розділ  5 

МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД 

 ДО ПОЛИВІВ 
 

Необхідність покращення якості води встановлюють при 

допомозі спеціальних розрахунків. Для цього використовують дані 

хімічного аналізу вод і критичних оціночних показників. 

За Альокіним потреба в покращенні води визначається за її 

типом (римська цифра в класифікаційній формулі). Вода першого 

типу потребує насичення кальцієвими солями, а при мінералізації 

вищій 1 г/дм
3
 - розбавлення; вода другого типу не потребує 

насичення кальцієвими солями, а при мінералізації вищій 1 г/дм
3
 

покращується розбавленням; вода III типу може застосовуватись як 

кальціонуюча для покращення поливної води І типу шляхом 

змішування; вода четвертого типу може застосовуватись для 

нейтралізації сильно лужних вод. 

За методом Департаменту сільського господарства США 

необхідність у насиченні кальцієвими солями поливної води 

залежить від величини коефіцієнта поглинання натрію. Якщо 

коефіцієнт більше 8 - воду необхідно насичувати кальцієвими 

солями. Норму промивної добавки визначають графічно за заданою 

величиною електропровідності води у кореневмісній зоні. 

За Будановим насичувати поливну воду кальцієвими солями 

необхідно, коли відношення Na/Ca у воді більше 1,0 або коли Na/Ca 

+ Mg більше 0,7. Доза гіпсу визначається з різниці натрію й 

жорсткості. Недостаток суми кальцію й магнію переведених у гіпс, 

відповідає дозі гіпсування, мг/дм
3
. Якщо гіпсування не призводить 

до зниження основного показника придатності води до 4 за 

Будановим, її необхідно розбавляти до отримання цієї величини (це 

стосується вод із мінералізацією не більше 3000 мг/дм
3
 усіх солей). 

Розбавлення установлюється після гіпсування. 

 

 

5.1. Очистка води 

 

Очистка води - усунення сторонніх домішок із води (включно 

з живими організмами) за допомогою механічних, фізико-

хімічних (хлорування, озонування і т.п.) і біологічних методів до 
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вмісту в ній кількостей домішок, які не перевищують природного 

фону або допустимих величин. 
Вода річок, каналів, ставків, озер часто не відповідає вимогам, 

які пред'являються до поливної води і потребує в першу чергу 

очистки, особливо при краплинному зрошенні. 

Воду з відкритого джерела спочатку пропускають через 

решітки, виготовлені з металевих прутів. Відстань між прутами 

коливається від 50 до 100 см. Така решітка затримує крупні 

плаваючі й зважені предмети. Після цього вода проходить через 

дворядну дротяну й латунну мілку сітки, які не пропускають більш 

мілке сміття, зайві частки. Перший ряд дворядного дроту має 

прорізи 10-14 мм, другий 5-7 мм. Від мілких зважених механічних 

домішок воду очищують у спеціальних спорудах відстійниках. Аби 

викликати випадіння на дно відстійника найменших зважених 

часток, у воду добавляють коагулянти - сірчанокислий алюміній 

А12(SO4)3, залізний купорос FeSO4 або хлорне залізо FeCl2. 

Сірчанокислий алюміній гідролізуючи викликає утворення осаду 

гідрату окису алюмінію. Випадаючи на дно відстійника, коагулянти 

осаджують мілкі частки мулу, бактерії, мілкий планктон і інше. При 

цьому, вода інтенсивно освітлюється. 

Дози коагулянтів залежать від мутності води, яка очищається. 

За даними Н.Н. Абрамова, дози безводних А12(SO4)3 і FеС12 для 

води різної мутності застосовують наступні (табл. 5.1): 

 

Таблиця 5.1. Дози коагулянтів для осадження зважених часток у воді 

 
Вміст зважених 

речовин, мг/л  

Дози A12(SO4)3 або 

FеС12, мг/дм
3
  

Вміст зважених 

речовин, мг/дм
3
  

Дози А12(SO4)3  

або FeCl2, мг/дм
3
  

100  25-35  1000  60-90  

200  30-45  1400  65-105  

400  40-60  1800  75-115  

600  45-70  2200  80-125  

800  55-80  -  -  

 

Для зниження кольоровості води до нульових значень дозу 

коагулянту А12(SO4)3 (мг/дм
3
) вираховують за емпіричною 

формулою: 
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Дк = 4 Ц,  (5.1) 
де: Ц - кольоровість води за платино-кобальтовою шкалою, град. 

Відстійники можуть бути горизонтальними й вертикальними. 

Горизонтальний відстійник  являє собою прямокутний у 

плані закритий басейн, розділений на дві частини: зону осадження 

й зону накопичення й ущільнення осаду. Висота зони осадження 

зазвичай складає 2,5-3,5 м. Висоту зони накопичення й ущільнення 

розраховують на прийом осаду, який випадає в період між 

чистками відстійника. Щоб відстійник затримував зважені 

частинки, які подані в нього з водою, його довжину приймають 

рівною: 

L = vH/u,           (5.2) 
де: L - довжина відстійника, м; v - швидкість руху води у відстійнику, 

складає 0,001-0,002 м/с, u - швидкість випадання часток, м
3
/с; Н- висота 

зони осадження відстійника, м. 

Відстійники роблять темними, щоб у них не розвивалась 

рослинність. 

Вертикальний відстійник являє собою круглий або 

квадратний у плані басейн висотою 4-5 м із конічним або 

пірамідальним дном і центральною циліндричною трубою. Вода 

трубою поступає у нижню частину відстійника, потім із невеликою 

швидкістю (0,5-0,75 мм/с) тече у верхню. Осад, що випадає при 

цьому накопичується на дні відстійника. Освітлену воду пізніше 

пропускають через фільтр. 

Фільтр виконують у вигляді резервуара, заповненого 

фільтруючим матеріалом. На дні такого резервуара облаштовується 

дренаж для відводу профільтрованої води. На дренаж укладають 

шар підтримуючого матеріалу. 

Якщо в якості фільтруючого матеріалу використовують пісок, 

то в якості підтримуючого беруть гравій (крупність гравію донизу 

має збільшуватись). Швидкість фільтрації (м/год) вираховують за 

формулою: 

V = Q/F,                    (5.3) 
де: Q - кількість води, яка пройшла через фільтр за одиницю часу, м

3
/с; F -

площа фільтру, м
2
; V - швидкість фільтрації, м/год. 

Піщані фільтри поділяються на повільні й швидкі. 

Повільні фільтри застосовують для фільтрування не 

коагульованої води і виконують у вигляді бетонного або цегельного 
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басейну. Швидкість фільтрації на таких фільтрах залежить від 

кількості зважених у воді речовин. При швидкості фільтрації 0,1-0,2 

м/год затримуються практично всі мінеральні й органічні частки і 

до 98 % бактерій. 

Висоту фільтруючого й підтримуючого шарів повільного 

фільтра можна підібрати за таблицею 5.2. 

 

Таблиця 5.2. Висота фільтруючого й підтримуючого шарів у 

залежності від крупності фракцій піску та гравію 
 

№ шару 

зверху 

Завантажувальни

й матеріал 

Крупність зерен, 

мм 

Висота шару, 

мм 

1 Пісок 0,3-1 1200 

2 Те саме 1-2 50 

3 Гравій або щебінь 2-4 100 

4 Те саме 4-8 100 

5 Те саме 8-16 100 

6 Те саме 16-32 150 

 

За 1-2 доби після початку фільтрації води через повільний 

фільтр у верхньому шарі фільтруючого матеріалу накопичуються 

зважені частки й утворюється плівка (осад). Із збільшенням 

товщини плівки (але до визначеної товщини) ефективність 

освітлювання води зростає. При помітному уповільненні процесу 

фільтрації забруднений верхній шар піску (1-2 см) знімають і 

замінюють новим незабрудненим. Чистку фільтрів зазвичай 

виконують через 1-2 місяці роботи. 

Достоїнства повільних фільтрів – високі ступінь освітлення й 

відсоток затримання бактерій без попередньої хімічної обробки 

води; недостаток – велика будівельна вартість і складність очистки. 

Швидкі фільтри  використовують для очищення питної води. 

Товщина фільтруючого шару піску у такому фільтрі досягає 0,75-1 

м. Воду у фільтр подають після коагуляції. Швидкість фільтрації як 

правило складає 6-12 м/год. Плівка (із зважених часток) необхідної 

товщини утворюється у верхньому шарі піску через 20-30 хвилин 

після початку фільтрації води. Тому фільтруючий матеріал у 

швидких фільтрах промивають (чистою водою, яку подають знизу 
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через дренаж із швидкістю 35-45 м/год) 2 рази в день. Промивка 

триває 5-7 хвилин. 

Достоїнства швидких фільтрів - швидко й досить задовільно 

очищують воду. Добові витрати очищеної води складають 100 м
3
 з 1 

м
2
 площі фільтра. 

Знезаражування води. Його виконують із ціллю видалення з 

води мікроорганізмів і бактерій, які залишилися у ній після очистки, 

а іноді і як єдиний самостійний захід очистки (для дезинфекції 

підземних вод). Розрізняють наступні методи знезараження: 

хлорування, озонування, бактерицидне опромінення. 
Хлорування полягає у введенні у воду хлору або хлорного 

вапна і забезпечує повне знищення хвороботворних бактерій. При 

проектуванні знезаражуючих установок дози хлору установлюють, 

виходячи з необхідності очистки води в періоди найбільшого 

забруднення (весняні паводки й ін.). Показником достатності дози 

хлору слугує вміст у воді залишкового хлору, тобто того, який 

залишився після окислення речовин, що містились у воді. За ГОСТ 

2874-73 концентрація залишкового хлору у воді перед поданням 

споживачу не повинна перевищувати 0,5 мг/дм
3
. Для знезараження 

річкової води дозу хлору приймають 1-3 мг/дм
3
, підземної - не 

більше 1,5 мг/дм
3
. 

На очисних станціях рідкий хлор (або хлористе вапно) 

попередньо змішують у спеціальних приборах-дозаторах (або баках) 

із визначеною кількістю води. Отриману хлорну воду з допомогою 

дозаторів подають у питну воду або для краплинного зрошення. Для 

зниження запаху хлору хлоровану воду витримують на станціях 2 

год. і тільки потім направляють у водопроводи. 

Озонування води має ряд переваг у порівнянні з хлоруванням. 

Озон забезпечує надійне знезараження води, і не погіршує її смакові 

якості і не придає неприємного запаху. Отримують озон 

безпосередньо на очисних станціях із допомогою озонаторів. 

Атмосферне повітря при цьому має .бути чистим від пилу і сухим. 

При вологому повітрі витрати електричної енергії для отримання 

озону збільшуються. Воду з озоном змішують у змішувачах. 

Озонована вода спочатку поступає у бак чистої води, а потім у 

водопровідну мережу. Дози озону при озонуванні води можуть 

складати 0,6-3,5 мг/дм
3
. 

Озон токсичний, тому у приміщенні, де знаходяться люди, його 
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вміст не повинен перевищувати 0,00001 мг/дм
3
. 

Бактерицидне опромінення полягає у знищенні бактерій, що 

містяться у воді ультрафіолетовими хвилями. Виконують його на 

спеціальних установках, які мають ртутно-кварцеві або аргонно-

ртутні лампи. Вода тонким шаром обтікає лампи, перемішується і, 

піддаючись опроміненню, знезаражується. 

Установка для опромінення води проста в експлуатації. Опромі-

нення не потребує введення в оброблювану воду будь-яких реаген-

тів, смакові якості води не погіршуються, вартість опромінення не 

вища вартості хлорування. Але цей метод, придатний тільки для 

освітленої води з доброю проникністю для променів. 

Знезалізнення води. У водах часто міститься бікарбонат заліза. 

При стиканні з повітрям він втрачає СО2, і переходить у водний 

окис заліза, коагулює й випадає у вигляді бурого осаду, придаючи 

воді неприємний смак. 

Разом  із  тим  випадаючи  на  стінки  водопровідної  мережі,  

забруднює  їх, послаблює витікання води з крапельниць, а іноді й 

повністю їх закупорює. 

Найбільш універсальний і ефективний спосіб видалення заліза з 

води -хлорування.   Очистити   воду   від   надлишків   заліза   можна  

й   аерацією дощуванням. При дощуванні мілкі краплини води під 

час падіння стикаються з повітрям і при цьому розчинні форми 

солей заліза, які містяться в них, переходять у нерозчинні. 

Утворений осад потім затримується на піщаних фільтрах 

 

 

5.2. Покращання складу поливної води 

 

Вибір способів підготовки зрошувальної води до поливів 

необхідно вести з врахуванням її мінералізації, хімічного складу та 

еколого-меліоративного стану земель, на яких буде використана 

підготовлена вода. 

Поливна вода із загальною мінералізацією до 2 г/дм
3
, 

гідрокарбонатного кальцієвого складу, величиною водневого 

показника рН 6,5-7,5 не потребує внесення хімічних меліорантів, 

придатна для зрошення ґрунтів всіх типів, але природна вода з 

мінералізацією до 0,6 г/дм
3
 на більшості зрошувальних систем 

півдня України викликає негативні процеси прогресуючого 
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опріснення ґрунтів зони аерації, особливо в умовах глибокого 

залягання рівня ґрунтової води. 

Поливна вода із загальною мінералізацією до 2 г/дм
3
, 

гідрокарбонатного кальцієвого складу, слабокислої реакції водного 

середовища (рН = 6,0-6,5) придатна для зрошення середньо- та 

сильно лужних ґрунтів без внесення хімічних меліорантів. При 

зрошенні ґрунтів із нейтральною та кислою реакцією середовища 

потребує підлуження. Дуже кисла (рН = 4,0-5,0) та середньокисла 

(рН = 5,0-6,0) при зрошенні ґрунтів спричиняє розчинення 

карбонатів, вимивання гумусу, а тому при використанні для 

зрошення потребує підлуження. 

Поливна вода із загальною мінералізацією до 2 г/дм
3
, гідрокар-

бонатного кальцієвого складу, слаболужної реакції водного середо-

вища придатна для зрошення слабокислих ґрунтів, при зрошенні 

лужних - вимагає підкислення. Середньолужна вода придатна для 

зрошення слабокислих ґрунтів, при зрошенні нейтральних та луж-

них - вимагає нейтралізації соди, зниження лужності. Сильнолужна 

вода придатна для зрошення сильнокислих ґрунтів, при зрошенні 

інших вимагає нейтралізації соди, зниження лужності. 

Природна вода із загальною мінералізацією до 2,2 г/дм
3
, вели-

чиною водневого показника рН менше 8,5, хлоридного натрієвого 

або сульфатного натрієвого складу, відношенням умісту натрію до 

вмісту кальцію більше одиниці - менше 6, перед використанням на 

зрошення потребує внесення кальцієвих солей. 

Природна вода із загальною мінералізацією до 2,2 г/дм
3
, 

величиною водневого показника рН більше 8,0-8,5, хлоридного 

натрієвого або сульфатного натрієвого складу, відношенням умісту 

натрію до вмісту кальцію 3,6-6,0 перед використанням на зрошення 

потребує одночасного внесення кальцієвих солей і кислот. 

Природна вода із загальною мінералізацією 2,2-3,0 г/дм
3
 

хлоридного натрієвого або сульфатного натрієвого складу, 

величиною водневого показника рН менше 8,5 потребує насичення 

кальцієвими солями, розбавлення прісною водою і може періодично 

використовуватись для зрошення й промивок засолених земель. 

Природна вода із загальною мінералізацією більше 3 г/дм
3
, 

співвідношенням натрію до кальцію понад 6,0, вмістом сульфат-

іонів більше 20 мг-екв/дм
3
 непридатна для тривалого використання 

в зрошуваному землеробстві. 
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5.2.1. Гіпсування води 

 

Різні дози фосфогіпсу впливають на збільшення у природних 

водах концентрації кальцію, сульфатів, загальної мінералізації, 

сполук фосфору, змінюють значення водневого показника рН. 

Розчинність меліоранта у воді залежить від кислої, нейтральної або 

лужної реакції середовища. 

Фосфогіпс (Вінницький завод) - відходи виробництва фосфор-

них добрив (подвійного суперфосфату й преципітату). Сировина 

відпускається споживачам у вигляді порошку сірого або білого 

кольору, який містить до 39-40 % СаО, 56-57 % SO3, 1,0-1,2 % Р2О5, 

0,3-0,4 % F, 0,5-0,6 % R2O. 

За даними Лозовіцького П.С. (1999) зниження величини водне-

вого показника рН природної води при меліорації фосфогіпсом 

відбувається за рахунок умісту в останньому сульфату кальцію, який 

має слабо кислу реакцію. Зниження значень рН природної води в 

лабораторних умовах спостерігається на протязі 5-7 годин після 

внесення фосфогіпсу; з плином встановленого часу в процесі погли-

нання водою СОз із повітря значення рН повільно відновлюються. 

Так, при внесенні у природну воду 0,6 г/дм
3
 фосфогіпсу (доза недос-

татня для вирівнювання відношення Na
+
/Ca

2+
) величина рН знижу-

ється з 8,6 до 8,3 і на протязі трьох діб є незмінною, тоді, як при 

внесенні в таку ж воду 2 г/л (доза достатня) за годину величина рН 

знижується до 7,7; за 5 - до 7,59; за добу, відновлюючись, сягає 7,77; 

за дві - 7,93; за три доби - 8,1. 

Зменшення величини водневого показника рН природної води 

(у) має зворотній кореляційний зв'язок із дозою фосфогіпсу (х) і 

описується кубічним рівнянням із коефіцієнтом кореляції (г = 

0,896±0,11):  

у = 8,58 - 0,000565 х + 0,0000000547 х
2
        (5.4) 

 

Отже, зниження величини рН залежить як від дози фосфогіпсу, 

так і його початкового значення, і якщо це значення перевищує 8,5 - 

8,7, то навіть при повному насиченні меліорованої води кальцієвими 

солями величина водневого показника рН залишається значною, 

вищою за оптимальну для більшості вирощуваних культур. 

Насичення природної води кальцієвими солями фосфогіпсу 

сприяє підвищенню концентрації кальцію із одночасним збільшен-
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ням сульфатів, в основному, в рівних з кальцієм величинах, мг-

екв/дм
3
. Мінералізовані (більше 2 г/дм

3
) води з великим умістом 

сульфатів (20 і більше мг-екв/дм
3
) слабо насичуються кальцієвими 

солями і, як правило, співвідношення Na
+
 до Са

2+
 не вирівнюється. 

У лабораторних дослідах, внесена у природну воду, доза 

фосфогіпсу повністю не розчинялась і більше половини її (у деяких 

випадках до 75 %) випадало в осад (табл. 5.3). При цьому, 

встановлена закономірність, чим вища мінералізація та вміст 

катіонів натрію у природній воді, тим менша розчинність 

фосфогіпсу і більш висока маса нерозчиненого залишку. Так, при 

мінералізації природної  води  біля 1 г/дм
3
,  співвідношенні  Na

+
/Ca

2+
 

= 4,0  розчинність фосфогіпсу досягає 50 %, тоді, як при насиченні 

води з мінералізацією більше 2 г/дм
3
, співвідношенням Na

+
/Са

2+
 = 

5,6, вмістом Na
+
 - 22,4 мг-екв/дм

3
 - лише 34-27 %, а інша маса 

випадає в осад. Крім того, в результаті реакції утворюється карбонат 

кальцію, який випадає в осад і розчинений сульфат натрію:  

 

CaSO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + CaCO3              (5.5) 

 

При цьому, у природній воді повністю нейтралізується карбонат 

іон, що обумовлено взаємодією сульфату кальцію фосфогіпсу й соди 

поливної води. 

На розчинність фосфогіпсу впливає термін розчинення. При 

видержуванні фосфогіпсу у природній воді на протязі 24 годин 80-

90 % його розчинності припадало на першу годину проведення 

досліду і лише 10-20 % - на наступні 23 години (табл. 5.3). 

При насиченні природної води достатньою дозою солей 

фосфогіпсу концентрація катіонів кальцію у меліорованій воді може 

збільшуватись на 9-18 мг-екв/дм
3
, тобто на 180-360 мг/дм

3
, 

сульфатів - 390-1140, загальна мінералізація - на 500-1650 мг/дм
3
 

(табл. 5.4). 

Зростання вмісту загальної мінералізації (уа), сульфат-іонів (уb), 

кальцію (yc) у меліорованій фосфогіпсом природній воді в прямій 

залежності (rа = 0,880,11; rb = 0,950,07; rс = 0,930,08) від його 

дози й описується рівняннями: 

уа = 978,13 + 0,54Дф    (5.6) 

уb = 275,79 + 0,25 ДФ (5.7) 

ус =109,05 +0,06 Дф. (5.8) 
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Встановленими і приведеними вище рівняннями можна 

прогнозувати кінцеву загальну мінералізацію меліорованої води, 

вміст катіонів кальцію та сульфат іонів у залежності від застосованої 

дози фосфогіпсу. 

Процес насичення поливної води фосфогіпсом призводить до 

зміни хімічного складу природної води з хлоридного натрієвого до 

сульфатного натрієво-кальцієвого, збільшення загальної мінераліза-

ції на 0,2-0,8 г/дм
3
 та вмісту кальцію в 2,6-6,7 раза, сульфатів в 2-3 

рази, сполук фосфору в 7-10 разів, нейтралізації карбонат-іону, 

зменшення на 0,6-1,8 мг/дм
3
 умісту гідрокарбонатів і на 0,7-1,0 

величини водневого показника рН. 

Перемішування емульсії з природною водою, зменшення вмісту 

зважених частинок меліоранту, поліпшення якості меліорованої 

води в руслі розподільчих каналів відбувається на відстані 1,5-2,0 км 

від місця насичення, отже установки насичення поливної води 

кальцієвими солями слід розміщувати за 1,5-2,0 км від першої 

насосної станції, яка забирає підготовлену воду на зрошення. 

З часом якість меліорованої води в розподільчих каналах 

погіршується, шляхом зворотної реакції частина меліоранту випадає 

в осад, отже підготовлену воду необхідно використати для зрошення 

ґрунтів протягом 24-36 годин і не створювати запасу по верхньому 

б'єфу в каналі. 

Для прогнозу параметрів меліорованої води в залежності від доз 

фосфогіпсу і хімічного складу природної води пропонуються 

наступні формули:   

ММ.В. = 230,2 + 0,276 Дф + 0,9 М,         (5.9) 

SO4 М.В. = 0,2 Дф + 0,259М - 44,6,            (5.10) 

СаМ.В. = 498,1 + 0,066 Дф + 0,698М-23,66 Са         (5.11) 

МО = 0,718Дф + 0,11М- 245,3.              (5.12) 
де: ММ.В., SO4 М.В., СаМ.В. - загальна мінералізація, вміст сульфатів, кальцію 

у меліорованій воді, мг/дм
3
; МО - маса нерозчиненого залишку від дози 

внесеного фосфогіпсу, мг/дм
3
; SO4, Са - вміст сульфатів і кальцію у 

природній воді, мг/дм
3
; М - мінералізація природної води, мг/дм

3
. 

Величина зростання концентрації неорганічних сполук фосфору 

(Р2О5) у меліорованій воді залежить від дози фосфогіпсу, але при 

дозі достатній для насичення природної води кальцієвими солями 

загрози забруднення ґрунтів, підземних вод, сільськогосподарської 

продукції не несе. 
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Таблиця 5.3. Вплив хімічного складу природної води й дози фосфогіпсу на зміну основних  

показників при її меліорації (за даними П.С. Лозовіцького,1999) 

Доза, 

мг/дм
3
  

 

 

рН  

 

 

Зміна вмісту інгредієнтів, мг/дм
3 

С03 НСО3 Сl S04 Р205 Са Mg Na Na/Ca Σ солей Осад 

- 8,7

0 

9,0 158,6 319,5 108,0 0,3 46 54 237 4,5 1000 0 
600 8,3

8 

0 152.5 319,5 384 0,9 136 54 237 1,5 1300 320 
800 8,2

0 

0 152.5 319,5 456,6 1,3 170 54 237 1,2 1360 440 
1000 8,0

8 

0 152.5 319,5 542,2 1,6 200 54 237 1,0 1420 570 
1200 7,9

5 

0 152.5 319,5 600,0 1,9 226 54 237 0,9 1490 700 
 

- 8,7

0 

9,0 170,8 536,8 204,5 0,3 58 73 321 5,1 1410 0 
600 8,3

0 

0 164,7 536,8 367,7 0,8 126 73 321 2,2 1620 380 
800 8,2

0 

0 164.7 536,8 411,1 1,0 144 73 327 1,9 1710 490 
1000 8,1

5 

0 164.7 536,8 473,3 1,2 170 73 327 1,6 1800 610 
1200 8,0

2 

0 164.7 536,8 554,9 1,7 204 73 327 1,4 1900 700 

1400 7,9

5 

0 158,6 536,8 631,7 2,2 236 76 321 1,3 I960 840 
2000 7,6

5 

0 158,6 521,9 742,1 4,8 282 73 327 1,0 2180 1240 
3000 7,5

0 

0 158,6 521,9 842,9 5,6 324 76 327 0,9 2320 2080 
 

- 8,2 0 225,7 734,1 546,2 0,5 80 108 516 5,6 2120 0 

2000 7,4

0 

0 207,4 722,4 1034,4 5,2 260 108 528 1,8 2790 1320 

3000 7,3

0 

0 201,3 722,4 1135,7 6,2 320 108 528 1,4  3000 2170 
4000 7,2

5 

0 195,2 718,5 1418,4 9,0 340 120 516 1,3 3150 2960 
6000 7,1

5 

0 195,2 714,6 1681,4 12,4 420 108 552 1,1 3740 4380 
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Таблиця 5.4. Вплив тривалості насичення й доз фосфогіпсу на якісний склад меліорованої води 

(за даними П.С. Лозовіцького,1999) 

 

Доза, 

г/дм
3
  

 

 

 

Зміна показників меліорованої води у часі, год 

юваної води в часі, год  2  24  48  72  
рН Са

2+
 Na

+
/ Ca

+
 рН Ca

2+
 Na

+
/Ca

2+
 рН Са

2+
 Na

+
/ Ca

2+
 рН Са

2+
 Na

+
/Ca

2+
 

0  8,6 2,9 4,79 8,65 2,9 4,79 8,68 2,9 4,79 8,63 2.9 4,79, 
0,6  8,3 6,3 2,21 8,25 7,1 1,96 8,28 7,2 1,93 8,30 7,3 1.90 
0,8  8,2 7,2 1,93 8,20 8,4 1,65 8,21 8,5 1,64 8,23 10,0 1,39 
1,0  8,1 8,5 1,64 8,16 10,1 1,38 8,18 10,2 1,36 8,21 11,2 1,24 
1,2  8,0 10,2 1,36 7,95 11,3 1,23 8,10 12,8 1,09 8,20 13,8 1,01 
1,4  7,9 11,8 1,18 7,88 12,7 1,09 8,00 13,5 1,03 8,15 15,1 0,92 
1,6  7,8 12,9 1,08 7,85 13,9 1,00 7,98 14,6 0,95 8,13 15,5 0,90 
1,8  7,7 13,5 1,03 7,80 15,1 0,92 7,95 15,9 0,87 8,11 16,4 0,85 

2,0  7,6 . 14,1 0,99 7,77 16,3 0,85 7,93 16,8 0,83 8,10 17,2 0,81 
3,0  7,5 16,2 0,86 7,69 20,1 0,69 7,80 20,3 0,68 8,00 20,3 0,68 

Примітка: Са 
+
, Na

+
 - мг-екв/дм

3 
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Отже, на основі виконаних дослідів слід відмітити наступне: а) 

являючись важкорозчинним, фосфогіпс інтенсивніше насичує 

природну воду кальцієвими солями в дрібно молотому стані при 

постійному механічному перемішуванні; б) процес насичення води 

кальцієвими солями протікає найбільш ефективно при вихідній 

мінералізації води менше 1 г/дм
3
, при цьому загальна мінералізація 

меліорованої води не перевищує 1,5 г/дм
3
; в) у процесі меліорації 

вирівнювання вмісту катіонів натрію й кальцію досягається в 

природній воді із загальною мінералізацією до 2,0 г/дм
3
, 

співвідношенні Na /Ca  6,0. При перевищенні вказаних норм 

співвідношення катіонів у меліорованій воді не вирівнюється. 

 

 

5.2.2. Використання сірчаної кислоти для зменшення  

лужності меліорованої води 

 

Значення водневого показника (рН) у поливній воді при 

зрошенні чорноземів і темно-каштанових ґрунтів має бути меншим 

7,5. При вищих значеннях рН у поливній воді зростає лужність 

ґрунтового розчину, що негативно впливає на ріст 

сільськогосподарських рослин, хід ґрунтових процесів. Для 

запобігання цим негативним явищам, поливну воду з високими 

значеннями рН необхідно підкислювати різними кислотами. 

Найбільш безпечна й ефективна в роботі - сірчана кислота, що 

засвідчують дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. 

Величина зниження лужності залежить від ряду факторів: 

вмісту гідрокарбонатів, довжини каналів, площі й часу взаємодії 

води з повітрям, бетонним руслом, температури води, вмісту світло-

зелених водоростей (цвітіння води) і ін. При детальному аналізі 

відмічених факторів зроблено припущення про переважаючий 

вплив на результати вимірювань взаємодії нейтралізованої води з 

повітрям, особливо при її аерації, яка підвищувала мутність. На 

користь цього свідчить те, що в пробах води відібраних 

безпосередньо після гідротехнічних споруд (гідравлічні регулятори 

рівня, переїзди, швидкотік і ін.), де відмічена підвищена циркуляція 

води - величина водневого показника рН зростала. 

Експеримент з впливу бетону, яким облицьовано відкоси кана-

лів, на зміну реакції нейтралізованої води, свідчить про невелике 
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збільшення лужності, яке не перевищує 0,1-0,2 одиниці рН. 

Цвітіння води і бурхливий розвиток вищих водних рослин 

обумовлюють поглинання атмосферного СО2 і підвищення рН до 

максимально зареєстрованих значень - 9,1-9,4. Підкислення лужної і 

сильнолужної води призводить до зникнення карбонатних, 

зниження вмісту (до 30 %) гідрокарбонатних іонів. 

Для зниження лужності зрошувальної води й підтримання 

значення рН по трасі каналу на рівні 7,0-7,5, на 1 м
3
 поливної води 

необхідно вносити наступні дози концентрованої (92 %) сірчаної 

кислоти (щільність 1,82) у залежності від терміну використання 

після меліорації (табл. 5.5). 

 

Таблиця 5.5. Дози сірчаної кислоти для нейтралізації лужності 

зрошувальної води, г/м
3 

 
Вихідне значення 

рН води  

 

 

Термін використання після меліорації, год 
10  24  72  

8,0-8,2  18-20  25-28  30-36  

8,2-8,4  20-23  28-31  36-42  
8,5-8,8  23-26  31-35  42-48  

8,8-9,0  26-28  35-39  48-54  

 

При використанні сірчаної кислоти іншої концентрації 

необхідно вести перерахунок норм за формулою: 

Д = (С1 d)/C2                             (5.13) 
де: Д - доза кислоти меншої концентрації, г/м

3
; С1 - концентрація 96 % 

сірчаної кислоти; С2 - концентрація наявної сірчаної кислоти, %; d - доза 96 

% сірчаної кислоти. 

Повне рівномірне по периметру каналу змішування води з 

кислотою спостерігається в межах перших 50 м від місця введення 

(дозатора). 

Кислотування поливної води змінює її початковий склад. 

Просліджується тенденція до збільшення загальної мінералізації на 

0,1-0,2 г/дм
3
, в окремих випадках фіксується зменшення на цю ж 

величину, повністю нейтралізується іон СО3, знижується реакція 

середовища на 0,5-1,2 одиниці рН у залежності від дози кислоти, 

знижується вміст гідрокарбонатів на 5-23 %, в окремих випадках до 

30 %. Уміст хлору поблизу місць введення кислоти знижується на 5-
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15 %, а з віддаленням по трасі каналів - відновлюється до 

початкового значення. Уміст сульфат-іонів зростає на 10-16 %. 

Кислотування природної води в деякій мірі впливає на вміст 

катіонів. Так, кальцій має тенденцію до накопичення вмісту на 8-14 

%, вміст магнію знижується (до 8 %). Іон натрію веде себе подібно 

іону хлору. Ці зміни в хімічному складі меліорованої води 

відбуваються під дією обмінних реакцій між солями сірчаної 

кислоти і природної води. На початку реакції хімічна рівновага 

порушується за рахунок сильного електроліту (сірчана кислота). Всі 

солі води вступають у реакцію із сульфатним іоном кислоти, що 

веде до порушення рівноваги. Через деякий час вступає в дію закон 

мас і обмінні реакції протікають в іншому напрямку. Щоб 

підтримувати постійне зрушення реакції у нейтральну сторону, 

потрібно подавати кислоту у воду в підвищених дозах. Враховуючи 

наявність складових кислоти в повітрі, які сприяють відновленню 

лужності, слід відмітити, що меліорована кислотою вода не є 

постійною буферною системою, а тому легко піддається змінам під 

дією зовнішніх факторів і відновлюється  табл. 5.6. 

 

Таблиця 5.6. Вплив доз сірчаної кислоти на зниження і значне 

відновлення лужності природної води в часі 

 

р
Н

 

в
о

д
и

 

  
Д

о
за

 

к
и

сл
о

ти
, 

г/
м

3
  

  

Зміна рН у часі, год 

0  1  2  4  24  48  72  

Вода, фільтрована  

8,5  9,15  8,00  7,95  8,02  8,15  8,36  8,40  8,48  
8,7  18,30  7,40  7,54  7,85  8,10  8,32  8,38  8,42  

8,6  27,40  7,12  7,20  7,28  7,40  7,95  8,08  8,20  

8,6  36,60  7,00  7,17  7,22  7,35  7,85  8,05  8,18  
8,2  60,0  5,85  5,85  5,85  5,85  5,90  5,93  6,05  

8,2  91,0  3,20  3,15  3,15  3,15  3,17  3,20  3,25  

Вода не фільтрована від синьо-зелених водоростей  

8,22  27,4  7,65  7,65  7,70  7,73  7,85  8,10  8,15  
8,6 36,6  7,65  7,73  7,75  7,80  8,00  8,18  8,35  
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Слід відмітити, що у виробничих умовах (розподільчі канали) 

процес відновлення величини рН протікає повільніше. Але на 

відрізках каналів із швидкістю течії води менше 2 км/год або при її 

відсутності спостерігаються схожі з лабораторними процеси. 

Кислотування природної води ефективне в тому випадку, коли 

меліорована вода розбирається споживачами протягом 24 годин 

після нейтралізації лужності. 

Отже, значення величини водневого показника рН у поливній 

воді має бути меншим 7,5. При більш високих значеннях рН 

лужність поливної води необхідно нейтралізувати. 

Розрахунок потреби сірчаної чи іншої кислоти для нейтралізації 

лужності природної води необхідно вести залежно від значення 

величини водневого показника рН, концентрації кислоти й об'єму 

подачі води в канал. 

Повне перемішування природної води з кислотою відбувається 

на відстані 100 м від внесення. 

Дозуючі пристрої внесення кислоти в природну воду слід 

розміщувати поблизу напірних водовипусків, де утворюються 

завихрення, які сприяють інтенсивному перемішуванню кислоти в 

потоці не ближче ніж за 100 м від першого водозабору підготовленої 

води насосною станцією. 

 

 

5.2.3. Насичення природної води кальцієвими солями  

фосфогіпсу з одночасним підкисленням сірчаною кислотою 

 

Насичення поливної води кальцієвими солями з одночасною 

нейтралізацією лужності сірчаною кислотою необхідно проводити 

тоді, коли величина водневого показника рН у вихідному складі 

води більше 8,5, вміст натрію понад 322 мг/дм
3
 (14 мг-екв/дм

3
), а 

відношення вмісту натрію до вмісту кальцію більше 3,6. 

При насиченні природної води кальцієвими солями фосфогіпсу 

з одночасним підкисленням сірчаною кислотою відбуваються ті ж 

процеси, що й при насиченні кальцієвими солями фосфогіпсу, але 

значно інтенсивніше, чому сприяє внесена доза сірчаної кислоти. 

Так, внесення в меліоровану фосфогіпсом воду 18,3 г/м
3
 сірчаної 

кислоти в перші дві години насичення підвищує концентрацію 

кальцію на 0,6-1,5 мг-екв/дм
3
, у порівнянні з варіантом без внесення 
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кислоти, що складає 8,7-13,6 %. При цьому, співвідношення Na
+
/Ca

2+ 

зменшувалось на 0,07-0,12 одиниці, величина водневого показника 

рН - 0,38-0,85, а загальна мінералізація зростала на 30-70 мг/дм
3
 

(табл. 5.7). Збільшення дози сірчаної кислоти в 1,5 та 2,0 рази (27,4 

та 36,6 г/м
3
) при рівних дозах фосфогіпсу збільшує його розчинність 

та вміст кальцію в меліорованій воді на 20,7-28,9 та 27,9-37,9 % 

відповідно. При цьому, відношення Na
+
/Ca

2+ 
знижується на 0,15-0,22 

та 0,20-0,35 одиниці. Загальна мінералізація зростає на 120-220 

мг/дм
3
 у порівнянні з варіантом без внесення сірчаної кислоти. 

 

Таблиця 5.7. Зміна основних показників меліорованої води 

(мг/дм
3
) у залежності від доз хімічних меліорантів 

 

Доза 

фосфогіпсу, 

кг/м
3
  

Мінералізація  pH  SO4  Р205  Са 

Без кислоти 

0 1410 8,60 204,5 0,5 60 

0,6 1620 8,30 367,7 1,2 126 

1,0 1810 8,10 473,3 2,4 172 

2,0 2040 7,60 646,1 5,2 244 

3,0 2180 7,50 732,5 6,2 280 

18,3 r/м
3
 - H2SO4 

0 1400 7,80 204,5 0,3 60 

0,6 1690 7,50 411,1 2,1 144 

1,0 1840 7,40 502,1 4,3 184 

2,0 2100 7,22 684,5 8,9 260 

3,0 2260 7,08 804,5 9,6 310 

36,6 г/м
3
 - H2SO4 

0 1400 7,45 204,5 0,3 60 

0,6 1740 7,20 433,7 2,8 158 

1,0 1900 7,01 550,1 5,0 204 

1,8 2150 6,87 732,5 9,7 280 

3,0 2400 6,70 905,3 12,2 352 

 

Застосування одночасно двох методів підготовки природної 

води сприяє підвищенню інтенсивності процесу розчинності та 

коефіцієнта використання меліорантів. Основна маса фосфогіпсу 
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розчиняється в підкисленій воді на протязі перших 2 годин. 

При витримуванні меліорантів у воді протягом 24 годин 

концентрація кальцію зростає ще на 2-2,5 мг-екв/дм
3
, або 40-50 

мг/дм
3
. Чим вищі дози меліорантів, тим значніше зростання 

концентрації сульфат-іонів та зниження величини рН. 

Одночасне внесення хімічних меліорантів у поливну воду 

миттєво та істотно (на 1,0-1,9 одиниці) зменшує величину водневого 

показника рН, при цьому повністю зникає карбонат-іон і 

зменшується вміст гідрокарбонат-іонів. 

Одночасне внесення сірчаної кислоти й фосфогіпсу в природну 

воду сприяє збільшенню вмісту сполук фосфору в 1,5-2,0 рази 

порівняно з варіантом без внесення сірчаної кислоти. При дозах 

фосфогіпсу 3 г/дм
3
, сірчаної кислоти 36,6 г/м

3
 вміст Р2О5 у 

меліорованій воді досягає величини 12,2 мг/дм
3
 (табл. 5.7). Така 

концентрація Р2О5 у поливній воді не є загрозливою, а навпаки -

розчиненим мінеральним добривом, яке може легко засвоїтись 

сільськогосподарськими рослинами. 

Отже, одночасне внесення в природну воду фосфогіпсу і 

сірчаної кислоти підвищує розчинність фосфогіпсу, що сприяє 

збільшенню концентрації кальцію, більш значно знижує величину 

рН, покращує іригаційні показники і підвищує ефективність 

використання фосфогіпсу. 

 

 

5.3. Критерії оцінки й вибір методів меліорації води 

перед поливами 

 

Оцінку якості природної води й придатності її для зрошення 

необхідно вести за гранично допустимими концентраціями 

розчинених у воді хімічних речовин, радіонуклідів, важких металів, 

залишків пестицидів, біогенних та інших специфічних речовин. При 

умові придатності води для зрошення за токсикологічними 

показниками основними іригаційними показниками є: граничні рівні 

загальної    мінералізації,    величина    водневого    показника    рН, 

вміст  і співвідношення катіонів. 

Іригаційні критерії оцінки якості води в природних джерелах 

зрошення базуються на визначенні в її хімічному складі найбільш 

важливих хімічних речовин: СО3
2-

, НСО3
-
, Сl

-
, SO4

2-
, Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
, 
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K
+
. 

Якість води природних джерел зрошення контролюється в 

місцях головних водозаборів перед подачею в зрошувальну мережу 

та в місцях розбору водокористувачами після її підготовки. 

Відповідно  до  іригаційної  класифікації,  поданої у  розділі  6,  

та хімічного аналізу природної води в джерелі зрошення 

визначається клас спосіб необхідної підготовки. 

Оцінка якості поливної води за загрозою натрієвого 

осолонцювання ґрунтів визначається за методом Буданова за 

співвідношенням катіонів Na
+
/Ca

2+
:
       

Na/Ca   1                                              (5.14) 
де: Na

+
, Ca

2+
 - катіони поливної води, мг-екв/дм

3
. 

Якщо отримані відношення перевищують 1, але менші 6, то 

поливну воду необхідно насичувати кальцієвими солями. При 

відношенні більше 6, вмісті SO4
2
 понад 20 мг-екв/дм

3
 вирівняти 

вміст катіонів у меліорованій воді практично неможливо. 

Уміст магнію в поливній воді має бути меншим 50 % від суми 

кальцію та магнію. 

Розрахунок необхідної кількості меліоранту для поліпшення 

якості води проводиться за формулою: 

Н = (А-Б)К100 /Х                                    (5.15) 
де: Н - норма гіпсу, г/дм

3
, т/м

3
; А - вміст натрію в воді, мг-екв/дм

3
; Б - вміст 

кальцію в воді, мг-екв/дм
3
; К - міліеквівалентний коефіцієнт гіпсу, 0,086; X 

- уміст CaSО4 2Н2О в меліоранті, %. 

Якщо   вода   застосовується   для   зрошення   солонцюватих   

ґрунтів, то насичення її кальцієвими солями необхідно вести з 

врахуванням потреби відновлення їх родючості. 

Для    типових    солонців    нейтрального   засолення    потреба   

в    гіпсі (фосфогіпсі) становить: 

Н = 0,086 (Na
+
 - 0,1·Е) 1 d,                      (5.16) 

де: Н - потреба в гіпсі, т/га; Na
+
 - уміст поглинутого натрію, мг-екв на 100 г 

ґрунту (для чорноземів південних необхідно брати 0,05 Е, для темно-

каштанових ґрунтів 0,03·Е); 1 - глибина солонцюватого горизонту, см; d - 

об’ємна маса ґрунту, г/см
3
. 

Для  типових  солонців  содового  засолення  потреба  в  

меліоранті становить: 

Н = 0,086 (Na - 0,05 Е) + (S -М) 1 d,     (5.17) 
де: S - вміст (СО3

2-
 + НСО3

-
) в водній витяжці з ґрунту, мг-екв на 100 г 
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ґрунту; М - вміст (Са
+
 + Mg

2+
) у водній витяжці ґрунту, мг-екв на 100 г 

ґрунту. 

Для солонців із високим умістом поглинутого магнію (25-30 %) 

від ємності поглинутих основ потреба в меліоранті становить: 

Н = 0,086(Na
+
 - 0,05Е) + (Mg

2+
 - 0,3Е) 1d,    (5.18) 

де: Mg
2+

 - уміст поглинутого магнію, мг-екв на 100 г ґрунту. 

Перерахунок норми гіпсу (фосфогіпсу), необхідної для 

меліорації солонцюватих ґрунтів, у норму гіпсу, необхідного для 

насичення поливної води з наступним відновленням родючості 

ґрунтів, необхідно вести за формулою: 

Д = H/Q                                                            (5.19) 
де: - норма гіпсу (фосфогіпсу) для насичення поливної води з врахуванням 

типу солонцюватих ґрунтів, кг/м
3
; Н - норма гіпсу (фосфогіпсу), 

розрахована за однією із запропонованих формул, яка враховує тип 

солонцюватих ґрунтів, кг/га; Q - зрошувальна норма, м
3
/га.. 

 

 

5.4. Система контролю при зрошенні меліорованою водою 

 

Для запобігання накопичення солей у ґрунтах зони аерації за 

рахунок поливної води необхідно контролювати верхній 1-метровий 

шар ґрунтів на вміст головних іонів, значення величини рН, 

засоленості за аналізом водної витяжки на початку та в кінці 

вегетаційного періоду. 

Для запобігання виникнення процесів осолонцювання при 

зрошенні ґрунти в шарі 0-70 см необхідно контролювати на вміст 

обмінних основ Са
2+

,Mg
2+

, Na
+
 і ємність поглинання на початку та в 

кінці вегетаційного періоду. 

При використанні фосфогіпсу як хімічного меліоранту води 

зрошувані землі на початку вегетаційного періоду необхідно 

контролювати на вміст забруднювачів: важких металів, залишкових 

концентрацій пестицидів, сполук азоту, фосфору. 

При   виникненні   процесів   осолонцювання   на   поверхню   

ґрунтів необхідно вносити кальцієві солі, використовуючи для 

розрахунку їх, кількості формули пунктів 5.14-5.19 даної технології. 

При зниженні урожайності сільськогосподарських культур 

необхідно звернути увагу на дотримання комплексу агромеліора-

тивних заходів. 
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Продукцію врожаю сільськогосподарських культур, вирощених 

при використанні підготовленої води, необхідно аналізувати на 

повний хімічний склад і контролювати за гранично допустимими 

концентраціями. 

 

 

5.5. Правила техніки безпеки при роботі з меліорантами 

 

1. При роботі з кислотами обслуговуючому персоналу   

необхідно використовувати засоби індивідуального захисту: 

резинові рукавички, чоботи, фартухи й респіратори. 

2. Для зниження лужності поливної води кислоту необхідно 

подавати безпосередньо в потік води в каналі, а не з висоти, бо її 

краплі можуть розноситись вітром, попадати на одяг, викликати 

опіки тіла. 

3. Категорично забороняється попадання води в ємності з 

кислотою, їх необхідно  обгородити й  установити попереджуючий  

знак  "небезпечно - кислота". 

4. До роботи з кислотами допускаються особи, які пройшли 

інструктаж по техніці безпеки. 

5. Концентровані кислоти необхідно перевозити в надійній,   

добре закритій, нержавіючій тарі, або в спеціальних автоцистернах-

кислотовозах. 

6. Під час роботи з кислотами обслуговуючому персоналу 

категорично заборонено курити. 

7. В каналі на  відстані   100-150   м   від   введення  у   воду  

кислоти забороняється купатись, мити руки, лице. В таких місцях 

необхідно встановити знаки "купатись заборонено - кислота". 

8. При опіках кислотою вражені місця необхідно промити 

розчином соди, а у випадках її відсутності - чистою водою з милом. 

При значних опіках тіла кислотою необхідно терміново звертатись 

до лікаря. 

9. Зберігати кислоту необхідно в спеціально відведених 

обгороджених місцях, в ємностях, встановлених на опорах. Перед 

входом необхідно виставити знак "небезпечно - кислота", не 

дозволяється курити, 

10. При роботі з фосфогіпсом (гіпсом) обслуговуючий персонал 

повинен бути одягнений у спеціальний одяг, мати захисні окуляри, 
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респіратор, рукавиці. 

Контрольні питання 

 

1. В чому полягає основна мета очищення вод перед поливами? 2. Мета 

застосування коагулянтів при очистці води перед поливом? 3. Які речовини 

є коагулянтами при очистці води, їх дози в залежності від якості води? 4. 

Мета застосування горизонтальних і вертикальних відстійників при очистці 

води перед поливами? 5. При якому виді зрошення застосовуються 

гравійно-піщані фільтри? Від яких параметрів залежить висота фільтрів та 

швидкість фільтрації води через них? 6. З якою ціллю виконується 

знезаражування води перед поливами? Методи знезаражування поливної 

води? 7. Коли і якими заходами виконується знезалізнення води перед 

поливами? 8. З якою метою вносяться хімічні меліоранти у поливну воду? 

9. Як впливають дози фосфогіпсу на зміну хімічного складу та іригаційних 

показників меліорованої води? 10. Як впливають дози фосфогіпсу на зміну 

величини водневого показника рН? 11. Яка розчинність фосфогіпсу в 

залежності від початкової якості природної води та реакції водного 

середовища? 12. Мета й умови застосування сірчаної кислоти при 

меліорації води перед поливами? 13. Дози сірчаної кислоти для 

нейтралізації природної води в залежності від її початкової лужності? 14. 

Як змінюється величина рН кислотованої води у часі? 15. В чому полягає 

позитивна дія одночасного внесення фосфогіпсу та сірчаної кислоти при 

меліорації поливної води? 16. Умови проведення хімічної меліорації 

природної води до поливів на великих зрошувальних системах? 17. 

Критерії оцінки хімічного складу природної води й придатності її для 

зрошення? 18. Як розраховується доза меліоранту для покращення 

хімічного складу води? 19. Основні вимоги до траси каналів, якими 

подається меліорована вода до споживачів? 20. Якою має бути система 

контролю при роботі з меліорантами? 21. Назвіть основні правила техніки 

безпеки при роботі з меліорантами?  
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Розділ 4 

ВОДНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ, ЇХ ЯКІСТЬ, 

МЕТОДИ ІРИГАЦІЙНОЇ ОЦІНКИ  

 

Водні ресурси прісних вод для зрошення – усі природні ресур-

си, які містяться в частині гідросфери України, представлені 

слабо мінералізованими підземними, стічними, річковими 

водами,  водами озер, водосховищ та ставків. 

 

4.1. Водні ресурси для зрошення 

 

Забезпеченість України водними ресурсами є однією з 

найнижчих у Європі. Ресурси річкових вод України у середній за 

водністю рік оцінено у 52,4 км
3
. З урахуванням притоку із суміжних 

держав середній багаторічний річковий стік сягає 87,1 км
3
. При 

врахуванні стоку Дунаю Кілійським гирлом загальні водні ресурси 

збільшуються до 209,8 км
3
.  

Більше половини річкових вод зосереджено на територіях, де 

водоспоживання не перевищує 5% загальнодержавного. У східних 

та південних регіонах водозабезпеченість недостатня і здійснюється 

за рахунок урегульованості стоку та перекидання стоку р. Дніпро у 

ці регіони. 

У каскаді дніпровських водосховищ зрегульовані 43,8 км
3
 води, 

або майже 80 % стоку території держави. Загальна урегульованість 

стоку держави у понад 1000 водосховищах - 55 км
3
 води. 

Прогнозні ресурси підземних вод України оцінюють у 22,5 

км
3
/рік, а експлуатаційні запаси цих вод становлять 5,7 км

3
/рік. 

Стічні води сільського господарства, скинуті у природні водні 

джерела, в останні 15 років становили від 6,33 км
3
 у 1991 р. до 2,66 

км
3
 у 1999 р. Крім цього, у затоки Чорного й Азовського морів 

щорічно скидається до 0,8 км
3
 дренажно-скидних вод із зрошу-

вальних систем, які частково можна використати для зрошення. 

Площа зрошуваних земель в Україні складає 2465,9 тис. га. З них у 

1998 р. поливалося всього 1801 тис. га (Яцик А.В., 2001). Приблизно 

на таких само площах велося зрошення і в наступні роки. 

За останні 15 років на зрошення одного га площі земель у 

державі витрачалося води від 3390 м
3
/га у 1990 р. до 1203 м

3
/га у 

1998 р., а загальні витрати води на зрошення при цьому становили 
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7,76-2,17 км
3
 за вегетацію (Яцик А.В., 2001). 

На 70-73 % площі зрошуваних земель використовуються 

поливні води з мінералізацією менше 1 г/дм
3
, на 18-20 % площ 

зрошуваних земель застосовують воду з мінералізацією 1-2 г/дм
3
, а 

на площі 7-9 % - більше 2 г/дм
3
 .  

Аналіз літературних результатів свідчить, що загальна 

мінералізація води джерел зрошення змінюється в досить широких 

межах - від 0,3 до 3,5 г/дм
3
 і більше. Значна мінливість загальної 

мінералізації води джерел зрошення обумовлена різним хімічним 

складом: від гідрокарбонатно-кальцієвого (рр. Дніпро, Дунай, 

Дністер, Південний Буг) до хлоридно-натрієвого (р. Інгулець, оз. 

Сасик), сульфатно-натрієвого (р. Інгул, озера Кагул, Катлабух, 

Китай, Ялпуг), гідрокарбонатного магнієвого, гідрокарбонатного 

натрієвого та інших типів в дренажно-скидних водах. 

Наукові дослідження й практика ведення зрошуваного земле-

робства при дефіциті вологозабезпечення свідчать про високу ефек-

тивність зрошення. В умовах посушливого клімату врожайність 

зернових культур збільшується в 1,5-2,0 рази, кормових – 3-4 рази. 

При дотриманні рекомендованих режимів зрошення, структури 

посівів, обробки ґрунту й системи добрив родючість ґрунтів не 

знижується. 

 

4.2. Джерела зрошення з прісною водою 

 

До джерел зрошення України з прісними водами, які 

використовуються для поливів сільськогосподарських культур, 

відноситься води басейнів річок Дніпро, Дунай, Дністер, Південний 

Буг, Орель, Ворскла, Псел, Хорол, Сула, Удай, Салгір, Біюк-Карасу, 

Альма, Кача, Бельбек, Чорна й ін. менш значних. 

 

 4.2.1. Річка Дніпро 

 

Найбільш значним джерелом зрошення земель півдня України є 

р. Дніпро. Довжина річки 2201 км (у межах України 981 км), площа 

басейну 504 тис.км
2
. Пересічна витрата води 1700 м

3
/с, річний стік 

53,5 км
3
. Її водами зрошуються землі Каховської (262 тис. га), 

Приазовської, (31,85 тис. га) Генічеської, Північно-Рогачицької (81,8 

тис. га), Сірогозьської (116,5 тис. га) Краснознам'янської (72,5 тис. 
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га), Каланчакської, Криворізької (30 тис. га), Північно-Тарасівської 

(10,8 тис. га), Октябрської (13,5 тис. га) зрошувальних систем і 

численних зрошувальних систем уздовж Північно-Кримського 

(358,7 тис. га) і Дніпро-Донбас (165 тис. га у тому числі: 

Магдалинівська 25,7 тис. га; Царичанська 12,83 тис. га) каналів. 

Загальна площа зрошуваних земель перевищує 1,5 млн. га. 

Загальна мінералізація води в головних водозаборах магістраль-

них каналів змінювалася в межах 290-590 мг/дм
3
. У хімічному складі 

серед аніонів переважає НСО3
-
  із умістом 131-195 мг/дм

3
, серед 

катіонів - кальцій - 38-54 мг/дм
3
. Концентрація інших іонів 

змінювався в межах: SO4
2-

 - 42-192; CO3
2-

 - 0-12, Cl
-
 - 32-60; Mg

2+
 - 

14-56, Na
+ 

 - 25-37, K
+ 

- 2,7-6,7 мг/дм
3
  (табл. 4.1). Загальна мінералі-

зація води в останні 20 років поступово зростає. Так, у вегетаційний 

період 1983 р. вона складала 228-350 мг/дм
3
, у 1993 р. - 360-560, у 

2001 р. - 397-590 мг/дм
3
. У літні місяці зростала й усереднена 

величина рН із 7,7 у 1983 р. до 8,54 у 2001 р. 

За показниками іригаційної оцінки вода р. Дніпро придатна для 

зрошення. Так, співвідношення у воді Na
+
/Ca

2+
 складає 0,36-0,80, 

Na
+
/Ca

2+
+Mg

2+
 - 0,18-0,40, Na

+
+К

+
/Ca

2+
+Mg

2+
+Na

+
+К

+
 - 0,18-0,31, 

Mg
2+

/Ca
2+

+Mg
2+

 - 0,32-0,50, величина SAR - 0,6-1,09. 

Уміст важких металів у водах Дніпра близький до природного і 

не перевищує ГДК за винятком умісту цинку (табл. 4.2). Відповідно 

до класифікації Альокіна О.А. дніпровська вода відноситься до 

гідрокарбонатного класу (С), кальцієвої групи (Са), першого типу і 

характеризується нерівністю: НСО3
-
  Са

2+
 + Mg

2+
. До цього типу 

відносяться й води рік Дунай, Дністер, Південний Буг. 

 

4.2.2. Річка Дунай 

 

Річка має довжину 2960 км, площу водозбору – 817 тис. км
2
. 

Пересічна витрата води 6460 м
3
/с, а середньорічний стік становить 

123 км
3
. Водою р. Дунай зрошуються землі Придунайської, 

Суворівської, Татарбунарської, Кілійської зрошувальних систем із 

загальною площею зрошення близько 120 тис. га. 

Хімічний склад води гідрокарбонатний кальцієвий з 

мінералізацією у вегетаційний період 355-592 мг/дм
3 
(табл. 4.1).  

Величина рН змінюється в межах 7,7-8,8.  
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Таблиця 4.1.  Хімічний склад води джерел зрошення, мг/дм
3
  

 
Інгредіє

нти 
Дніпро Дунай Дністер 

 Півден-

ний  Буг 
Інгулець Інгул Самара Кальміус 

Сіверський 

Донець 

 СО3
2-

   0-12  0-6  0-9  0-9  0-12  0-6 0-12 0-12 0-9 

 НСО3
-   131-195  165-195  195-274  171-289  165-555  367-420 171-476 262-502 128-410 

 Cl
- 

 32-60  45-80  32-77  36-75  334-1100  158-190 73-1400 219-3403 91-2515 

 SO4
2- 

 42-192  18-96  75-172  41-158  413-1105  296-374 126-1546 679-2056 159-984 

 Ca
2+ 

 38-54  28-58  46-70  43-82  100-212  99-124 64-247 104-568 72-393 

 Mg
2+ 

 14-56  14-42  14-44  14-45  50-162  50-73 38-186 52-289 28-289 

 Na
+
  26-37  22-38  35-60  40-72  294-830  161-178 90-738 324-1892 128-1092 

 K
+ 

 2,7-6,7  1,5-3,5  3,2-10,5  1,8-5,5  3,5-29  4-11 3,3-21 4-31 2,8-19,8 

 NO2
- 

 0-0,3  0-0,2  0-0,12  0-0,3  0,01-0,35  0,03-0,29 0-0,166 0-5,58 0,2-2,065 

 NO3
- 

 0,4-2,8  1,1-3,7  0,51-3,8  0,2-14,0  1,3-26,4  3,1-5,4 0,01-0,51 0-3,68 0,42-3,54 

 NH4
+ 

 0-1,0  0-1,1  0,11-2,8  0-1,5  0,05-0,7  0,22-1,83 0,08-1,32 0-0,8 0,04-3,22 

 Р2О5
-
   0,15-0,5  0,1-1,3  0,3-1,5  0,2-3,62  0,18-2,4  0,26-0,39 0,015-0,78 0-0,329 0,009-0,292 

 Fe
2+

+Fe
3+ 

 0,01-0,20  0,01-0,2  0,01-0,15  0,01-0,25  0,21-0,5  0,16-0,53 0-2,75 0,2-5,4 0-0,4 

 pН  7,5-8,94  7,7-8,54  7,25-8,45  7,3-8,5  7,3-8,6  7,4-7,9 6,7-8,9 7,6-8,94 7,6-8,7 

Мінералі

зація 
334-590 355-592 430-648 300-680 1674-3551 1086-1184 828-3500 1888-7390 738-5187 

   Примітка: тут і далі ліворуч - мінімальне; праворуч - максимальне значення 
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Таблиця 4.2. Діапазон умісту важких металів у водах річок 

 

Назва 

металу 

Уміст, мг/дм
3
 

Дніпро Дунай Дністер Інгулець 

Mn
3+

 0,02-0,04 0,3-0,8 0,04-0,2 0,07-0,4 

Cu
3+

 0,002-0,004 0,01-0,03 0,003-0,009 0,008-0,22 

Zn
3+

 0,014-0,018 0,02-0,07 0,001-0,03 0,02-0,06 

Ni
3+

 0,005-0,007 0,001-0,003 0,004-0,008 0,004-0,006 

Co
3+ 

 0-0,001 0,001-0,002 0-0,002 0,001-0,03 

Cd
5+ 

 0 не визначали не визначали 0,003-0,008 

Pb 0-0,006 0,003-0,007 0,002-0,008 0,006-0,02 

Fe
3+ 

 0,027-0,062 0,002-0,005 0,03-0,08 0,26-1,24 

Hg
5+

 0,01-0,1 не визначали 0,05-0,2 - 

 

Уміст головних іонів у воді р. Дунай, аналогічний умісту їх у 

воді р. Дніпро. Середньоарифметичні значення вмісту гідрокарбо-

натів, хлоридів та кальцію вищі на 9-23 %, ніж у дніпровській воді, а 

вміст інших головних іонів нижчий. 

Уміст мінеральних біогенних речовин азоту за винятком най-

більш токсичної сполуки нітритного азоту не перевищує ГДК, які 

складають для азоту аміаку - 2; нітритів - 0,08; нітратів - 45,0 мг/дм
3
.  

За показниками іригаційної оцінки вода р. Дунай, як і вода 

Дніпра, Дністра, Південного Бугу відноситься до придатної для 

зрошення, яка не потребує поліпшення хімічного складу. Так, 

співвідношення у воді Na
+
/Ca

2+
 складає 0,3-0,8, Na

+
/Ca

2+
+Mg

2+
 - 0,2-

0,3, Na
+
+К

+
/Ca

2+
+Mg

2+
+Na

+
+К

+
 - 0,16-0,25, Mg

2+
/Ca

2+
+Mg

2+
 - 0,28-

0,54, величина SAR - 0,6-0,9. Однак, висока величина рН вимагає 

зниження лужності перед поливами. Уміст важких металів Cu, Zn, 

Mn в окремі періоди перевищує ГДК для води водойм рибогоспо-

дарського призначення відповідно в 3; 2-7; 3-8 разів.  

 

 

4.2.3. Річка Дністер 

 

Довжина річки 1362 км, площа басейну 72,1 тис км
2
. Пересічна 

витрата води 300 м
3
/с, середньорічний стік близько 9,46 км

3
. 

Води р. Дністер є джерелом зрошення Нижньодністровської (37 
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тис. га), Білгород-Дністровської, Маяко-Біляєвської зрошувальних 

систем. Загальна площа зрошення близько 70 тис га в межах 

Одеської обл.. 

Загальна мінералізація води з березня по жовтень в останні 15 

років змінювалася в межах 430-648 мг/дм
3
. Переважаючим аніоном є 

гідрокарбонат, вміст якого змінюється в межах 195,2-274,5 мг/дм
3
, а 

середньоарифметична величина становить 52,3% від суми вмісту 

всіх аніонів. Уміст інших аніонів: SO4
2-

 - 75,2-171,8 мг/дм
3
, або 

27,6%; СІ
-
 - 32-76,7 мг/дм

3
, або 19,8%; СО3

2-
 - 0-9,0 мг/дм

3
, або 0,4% 

(табл. 4.1). 

Переважаючим катіоном є кальцій - 46-70 мг/дм
3
, або в 

середньому близько 40 % від умісту всіх катіонів. Уміст натрію 

змінюється в межах 35,2-60,0 мг/дм
3
, що становить 25,4%, магнію - 

14,4-44,4 мг/дм
3
, або 29,3 %, калію - 3,2-10,5 мг/дм

3
, або 2,5 % від 

суми катіонів. 

 При порівнянні даних хімічного складу води 2000 р. з 

аналогічними даними отриманими в 1952-1954 р. Алмазовим А.М.  

виявлено збільшення загальної мінералізації на 200-240 мг/дм
3
. У 

хімічному складі збільшився вміст Mg
2+

 з 24 до 29,5 %-екв, суми Na
+
 

+ К
+
 з 18 до 28,3 %-екв  від суми катіонів. Концентрація Са

2+
 

зменшилася з 56 до 42,2 %-екв. У складі аніонів зріс уміст SO4
2-

 з 22 

до 28.9 , Cl
-
 - з 10,7 до 20,6 %-екв. Концентрація НСО3

-
 зменшилася з 

77,3 до 50,5 %-екв.  

За показниками іригаційної оцінки вода р. Дністер відноситься 

до придатної для зрошення, яка не потребує поліпшення хімічного 

складу. Так, співвідношення у воді Na
+
/Ca

2+
 складає 0,53-0,81, 

Na
+
/Ca

2+
+Mg

2+
 - 0,25-0,50, Na

+
+ К

+
/Ca

2+
+Mg

2+
+Na

+
+К

+
 - 0,22-0,34, 

Mg
2+

/Ca
2+

+Mg
2+

 - 0,28-0,51, величина SAR - 1,0-1,62.  

 

4.2.4. Річка Південний Буг 

 

Протікає територією Хмельницької, Вінницької, Кіровоградсь-

кої, Одеської, Миколаївської областей. Довжина річки 806 км, 

площа басейну 63,7 тис. км
2
. Пересічна витрата води близько 90 

м
3
/с, середньорічний стік – 2,84 км

3
. Вода р. Західний Буг вико рис-

товується на зрошення земель, невеликих за площею (522-7727 га) 

зрошувальних систем у межах Миколаївської обл.: Білоусівської, 

Каменської, Щербинівської, Новоодеської, Петрівської, Водяно-
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Лоринської, Вознесенської, Вольнівської, а також Піівденно-

Бугської (12,2 тис. га) і ін., із загальною площею зрошення близько 

70 тис. га.  

Хімічний склад води гідрокарбонатний кальцієвий з 

мінералізацією 300-680 мг/дм
3
. В воді серед аніонів переважає 

гідрокарбонат (171,3-288,9 мг/дм
3
) - в середньому 54,1 % від суми 

всіх аніонів, а серед катіонів - кальцій (43,1-82,4 мг/дм
3
), або 40,6 % 

від їх суми (табл. 4.1). 

Крім основних іонів, у воді р. Південний Буг присутні біогенні 

речовини: NO2
 
- (0-0,3 мг/дм3); NO3 - (0,2-14,0); NH4 - (0-1,5); Р2О5 - 

(0,2-3,62 мг/дм
3
).  

Величина рН води 7,3-8,5, що відповідає лужній реакції 

середовища. За іригаційними показниками вода придатна для 

зрошення без внесення кальцієвих солей. Так, співвідношення у воді 

Na
+
/Ca

2+
 складає 0,4-0,83, Na

+
/Ca

2+
+Mg

2+
 - 0,35-0,58, Na

+
+ 

К
+
/Ca

2+
+Mg

2+
+Na

+
+К

+
 - 0,27-0,38, Mg

2+
/Ca

2+
+Mg

2+
 - 0,22-0,49, 

величина SAR - 1,28-1,78. 

Висока величина водневого показника рН вимагає зниження 

лужності перед поливами, особливо в літні місяці. 

 

4.2.5. Річки Автономної Республіки Крим (АРК) 

 

Для місцевого зрошення земель використовуються води річок 

Салгир, Біюк-Карасу, Альма, Кача, Бельбек, Чорна й ін. 

Салгир. Річка має довжину 204 км, площу басейну 3750 км
2
. 

Середньорічна витрата води у  с. Піонерському – 1,05 м
3
/с, у с. 

Дворіччя - близько 1,3 м
3
/с. Середньорічна (за 1966-1990 рр.) 

витрата води на зрошення близько 37,8 млн. м
3
. У басейні річки в 

1952-1962 рр. Побудовано Салгирську зрошувальну систему 

площею 8,1 тис. га.  Зрошується водами Сімферопольського 

водосховища на р. Салгир.  

Хімічний склад води р. Салгир приведено у таблиці 4.3. 

Альма. Річка має довжину 84 км, площа басейну 635 км
2
. 

Середньорічні витрати води у с. Партизанське 1,05 м
3
/с У басейні 

річки побудовано два водосховища (Партизанське й Альминське). 

16,4 млн. м
3
 води, із яких використовується для місцевого зрошення 

близько 3,7 тис. га земель, розташованих у долині річки. Хімічний 

склад води приведено у табл. 4.3. 
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Кача. Довжина річки 64 км, площа басейну 505 км
2
. 

Середньорічні витрати води становлять 0,79 м
3
/с. На річці 

побудовано водосховища. За період з 1966 по 1990 рр. щорічно з 

водосховищ забиралося по 44,78 млн. м
3
 води для місцевого 

зрошення близько 8 тис. га земель. Хімічний склад води приведено у 

табл. 4.3. 

 

Таблиця 4.3. Межі зміни хімічного складу води річок АРК 

 

Інгре-

дієнти, 

мг/дм
3
  

Річки 

Салгір Альма Кача Бельбек Чорна 
Біюк-

Карасу 
СО3

2- 0-12 0,9 0,-9 0-9 0-9 0-12 

НСО3
- 181,2-460 109,8-333,7 134,2-314,8 179,4-309,9 163,5-297,7 139-377 

Cl- 2,5-141,7 2,8-210 4,2-108,1 4,2-46,8 2,3-23,7 19,5-140 

SO4
2- 11,1-271,1 16,2-279,3 16,7-254,3 15,8-109,4 5,8-34,4 58,4-271 

Ca2+ 52,9-141,5 25,8-148,1 37,7-152,3 50,9-104,2 51,1-95,6 76,1-152 

Mg2+ 2,2-41,3 4,4-51 5,8-35,4 4,7-19,0 1,6-6,4 12,3-52,6 

Na+ 3-140 3,5-98 7,5-78,5 4,2-48,0 1,5-20,5 23-110 

NO3 0-6,0 0-3,0 0-15,0 0,001-5,0 0-6,0 0,001-6 

NO2 0,001-0,53 0-0,436 0-0,064 0-0,072 0-0,128 0-0,38 

PO4 0-0,175 0-0,086 0-0,062 0,002-0,094 0,003-0,065 0,001-0,07 

Fe 0-0,24 0-0,08 0-0,09 0-0,01 0-0,13 0,01-0,11 

Si 2,0-6,0 0,8-5,6 1,4-5,4 0,8-4,2 0,6-3,3 1,1-5,8 

рН 7,6-8,4 7,2-7,7 7,1-8,6 7,8-8,22 7,5-8,31 7,5-8,41 

Мінераліз

ація 
278,9-1280 212,2-1140 222,9-940 195,9-594,1 242,2-454,6 467-963 

  

Бельбек. Бере початок на схилах Ай-Петринської яйли. 

Довжина річки 55 км, площа водозбору 505 км
2
. Середньорічна 

витрата води близько 1,97 м
3
/с. На зрошення використовується в 

середньому близько 57,4 млн. м
3
 води на рік. Площа земель 

місцевого зрошення біля 12 тис. га. Хімічний склад води приведено 

у табл. 4.3. 

Біюк-Карасу. Права притока Салгіру. Довжина річки 86 км, 

площа басейну водозбору 1160 км
2
. Середньорічна витрата води в с. 

Карасівка близько 1,49 м
3
/с. На зрошення в період з 1966 по 1990 рр. 

В середньому щорічно забиралося біля 57 млн. м
3
 води. Водами 

річки зрошується близько 12 тис. га земель у Білогірському та 
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Нижньогірському районах АРК. Хімічний склад води приведено у 

табл. 4.3. 

Чорна. Середньорічна витрата води близько 2,05 м
3
/с. На річці 

побудовано Чорнорічинське та Передовське водосховища об'ємом 

40,8  та 49,9 млн. м
3
. Біля 56 млн. м

3
 води з водосховищ щорічно 

використовуються для зрошення близь 12 тис. га земель у долині 

річки. Хімічний склад води приведено у табл. 4.3. 

 

4.3. Джерела зрошення з мінералізованою водою 

 

До джерел зрошення з мінералізованою водою відносяться води 

басейнів річок Сіверський Донець, Оскол, Айдар, Уди, Казенний 

Торець, Лугань, Інгулець, Самара, Вовча, Інгул, Кальміус, Кальчик, 

Міус, Кринка, Берда й ін. та придунайських озер Кагул, Катлабух, 

Китай, Кугурлуй, Сасик, Ялпуг. 
 

4.3.1. Річка Інгулець 

 

Довжина річки 549 км, площа басейну14460 км
2
. Протікає 

територією Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської та 

Херсонської областей. Середньорічні витрати води в с. Могилівка 

становлять 8,68 м
3
/с, а за період спостережень змінювались від 0,71 

(1954 р.) до 25,4 м
3
/с (1970 р.). 

Вода р. Інгулець, розведена прісною водою р. Дніпро, 

використовується для зрошення земель Інгулецької (62,7 тис. га), 

Явкінської (50 тис. га), Спаської й ін. зрошувальних систем у межах 

Дніпропетровської, Миколаївської і Херсонської областей. Загальна 

площа зрошення більше 150 тис. га. 

В голові Інгулецького магістрального каналу змішана 

інгулецька і дніпровська вода мала мінералізацію 390-2570 мг/дм
3
. 

Причому, в 44% проб загальна мінералізація перевищувала 1,0, а в 

23 % - 1,5 г/дм
3
. В хімічному складі серед аніонів домінували 

сульфати й хлориди з умістом 31,2-889,4 та 51,1-543,0 мг/дм
3
 

відповідно. Серед катіонів у переважній більшості проб домінував 

натрій - 30,6-499,8 мг/дм
3
 і лише в деяких пробах із мінералізацією 

менше 500 мг/дм
3
 - кальцій (табл. 4.4). 

За добу загальна мінералізація може збільшитись або 

зменшитись на 500-1000 мг/дм
3
, при цьому вміст сульфатів 
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змінюється в 2,6-4,8 рази, натрію - в 2,1-4,0; хлору - 1,3- 5,0 рази. 

Іригаційна оцінка води свідчить, що в переважній більшості 

проб вода непридатна для зрошення без внесення хімічних 

меліорантів. За співвідношенням натрію до кальцію (методика 

Буданова) понад 80% проб води, поданої у голову ІМК, перевищує 

граничні рівні, за співвідношенням натрію до жорсткості понад - 50 

% проб, тобто вода потребує поліпшення хімічного складу.  

За оцінкою Стеблера, 18 % проб води мають незадовільні лужні 

характеристики і лише 23 % - добрі. 

Оцінка води за методикою Департаменту сільського 

господарства США свідчить, що в 40 % проб вода загрозлива для 

підлуження ґрунтів. 

За оцінкою Собольча і Дараб, у 30-35 % проб вода загрозлива 

для магнієвого осолонцювання. 

 

4.3.2. Річка Інгул 

 

Протікає територією Кіровоградської й Миколаївської областей. 

Має довжину 354 км, площу басейну 9890 км
2
. 

Води ріки використовують для зрошення земель невеликої за 

площею Костичівської зрошувальної системи в Баштанському 

районі Миколаївської області. Загальна площа зрошення 2100 га, 

причому 65 % території має слабке, а 33 % - середнє осолонцювання 

за натрієм. 

Мінливість загальної мінералізації води річки незначна - 1086-

1184 мг/дм
3
, тобто менше 7 %. Серед аніонів переважають сульфати, 

вміст яких змінюється в межах 296-374 мг/дм
3
, що становить 

близько 38 % від суми всіх аніонів. Серед катіонів переважає натрій 

(161-178 мг/дм3, або ті ж 38 % від суми).  На долю кальцію припадає 

близько 29 %, магнію - 27 , калію - 0,9 % від умісту всіх катіонів 

(табл. 4.1). 

Вміст біогенних речовин (нітритів) у 63 % проб перевищує 

граничні рівні, а загальний уміст заліза - в 72 % проб. 

Іригаційна оцінка свідчить, що в переважній більшості проб 

вода непридатна для зрошення земель без внесення хімічних 

меліорантів. Так, за Будановим  відношення вмісту натрію до 

кальцію становить 1,3-1,57, натрію до суми кальцію та магнію - 0,59-

0,84, за методикою Собольча і Дараб, відношення магнію до суми 
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кальцію та магнію - 45-53,5%, за Можейко й Воротнік, відношення 

натрію та калію до суми всіх катіонів - 35-43%, за методикою 

Департаменту сільського господарства США, величина SAR складає 

- 2,8-4,0. Перед використанням для зрошення її слід насичувати 

кальцієвими солями до вирівнювання співвідношення натрію до 

кальцію. 

 

4.3.3. Якість води в придунайських озерах 

 

Сасик. Вода озера є джерелом зрошення Дунай-Дністровської 

зрошувальної системи, розміщеної на землях господарств 

Татарбунарського та Саратського районів Одеської області. Загальна 

площа зрошуваних земель становить 33,4 тис. га. 

Загальна мінералізація води в озері Сасик змінювалася в межах 

2300-900 мг/дм
3
. Хімічний склад води – хлоридний натрієвий. 

Реакція водного середовища лужна і сильно лужна (рН 8,0-9,09). У 

зрошувальній воді присутня сода (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4. Хімічний склад води придунайських озер, мг/дм
3 

 
Інгреді-

єнти  

 Озера  

 Кагул   Катлабух   Китай  Кугурлуй   Сасик   Ялпуг  

 СО3
2-   0-12  0-12  0-18  0-9  0-15  0-12 

 НСО3
-   168-204  164-224  207-295  202-272  101-220  210-288 

 Cl-  28-46  23-136  246-498  255-384  433-666  238-376 

 SO4
2-  165-276  228-548  507-2026  630-1194  105-643  428-720 

 Ca2+  30-72  40-68  50-90  42-75  40-100  48-66 

 Mg2+  38-86  36-92  70-123  42-128  38-120  80-120 

 Na+  100-234  138-304  280-725  431-629  202-480  228-498 

 K+  2-9  4-12  4-14  8-18  6-19  5-18 

 рН, од.  8,2-8,7  8,1-8,6  8,2-8,9  8,2-8,8  8,0-9,1  7,8-8,4 

Мінераліза

ція 
 460-809  555-1250  1380-3721  1760-2430  900-2250  1088-2030 

 

Виконана на основі хімічних аналізів іригаційна оцінка якісного 

складу поливної води свідчить про її непридатність для зрошення 

без попередньої підготовки. Так, відношення вмісту натрію до 

вмісту кальцію має досить високі показники (3,1-6,4); натрію до 

суми кальцію та магнію - 1,4-2,0, що значно перевищує встановлені 

рівні. За іншими методами оцінки, вода також непридатна для 
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зрошення. Відношення вмісту магнію до суми магнію та кальцію 

становить 50-77 %, що несе загрозу магнієвого осолонцювання.  

Китай. Вода озера Китай через відсутність у цьому районі 

прісних вод використовується для зрошення земель Василівської, 

Приозернянської, Червоноярської, Холмської зрошуваних систем і 

окремих ділянок малого зрошення в Кілійському та 

Татарбунарському районах. Загальна площа зрошуваних земель - 

12,7 тис га. 

Загальна мінералізація змінюється в досить широких межах - 

від 1380 до 3720 мг/дм
3
 і за цим показником вода в значній частині 

проб непридатна для зрошення. В хімічному складі домінують 

сульфати та натрій: уміст першого сягає 50-68 % від суми аніонів; 

другого - 59-68 % від суми катіонів. Уміст найменш токсичних іонів 

кальцію та гідрокарбонатів не перевищує 12 та 16 % відповідно.  

Величина водневого показника рН у всіх відібраних пробах 

дуже висока (8,2-8,9), що відповідає середньо та сильно лужній 

реакції водного середовища. Уміст карбонат-іонів високий і не рідко 

сягає 0,6 і більше мг-екв/дм
3
. Мінімальні та максимальні значення 

вмісту хімічних речовин у воді озера наведені в таблиці 4.4. 

За іригаційними коефіцієнтами вода озера Китай є  

непридатною для зрошення без внесення хімічних меліорантів, а в 

окремі періоди вимагає розбавлення прісною водою. Відношення 

вмісту натрію до кальцію змінюється в межах 3,8-8,9, що є 

найбільшим з усіх джерел зрошення півдня України. Уміст натрію та 

калію становить 58-69 % від суми катіонів,  магнію від суми кальцію 

та магнію - 60-75 %, відношення суми мінеральних речовин до 

вмісту кальцію та магнію - 5,6-9,4, величина SAR - понад 9,0. 

Використання непідготовленої води оз. Китай для зрошення земель 

викликає магнієве та натрієве осолонцювання і повільне, але 

стабільне їх засолення. 

Ялпуг. Вода озера Ялпуг використовується для зрошення 

земель Новоселівської, Котловинської, Міжрайонної, 

Виноградівської, Ялпугської, Озернянської зрошуваних систем і 

ділянок “малого” зрошення в господарствах Болградського району. 

Загальна площа зрошуваних земель - 12,1 тис. га. 

Загальна мінералізація і хімічний склад води в озері достатньо 

постійні з чітко сформованою зональністю збільшення мінералізації 

з південної до північної частини озера (від 1,1-1,6 г/дм
3
 до 2,0 і 
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більше г/дм
3
) при стабільному сульфатно-натрієвому складі. 

Хімічний склад води озера характеризується наступними 

показниками: сульфати - 428-720 мг/дм
3
; хлориди - 238-376; 

гідрокарбонати - 210-288;; натрій - 288-498; магній - 80-120; кальцій 

- 48-66; калій - 5-18 мг/дм
3
. Величина водневого показника рН - 7,8-

8,5 (табл. 4.4). 

Відношення вмісту натрію до вмісту кальцію змінювалося в 

межах 2,1-4,9, натрію до суми кальцію та магнію - 0,81-1,64, магнію 

до суми кальцію та магнію - 50-76 %, що вище встановлених 

граничних рівнів. Отже, за методами іригаційної оцінки, вода озера 

перед використанням на зрошення потребує внесення кальцієвих 

меліорантів. 

Хімічний склад води інших придунайських озер - Кугурлуй, 

Катлабух, Кагул  сульфатно-натрієвий, аналогічний складу води 

озера Ялпуг. Різниця полягає в мінералізації. Найменшу 

мінералізацію має вода озера Кагул - 460-800 мг/дм
3
, більш високу - 

Катлабух 560-1250 мг/дм
3
, ще вищу - Кугурлуй - 1760-2430 мг/дм

3
. 

За іригаційною оцінкою, вода озер непридатна для зрошення, 

вимагає внесення кальцієвих меліорантів.  

 

4.4. Якість дренажно-скидних вод рисових систем 

 

У приморській курортній зоні Скадовського району дренажні 

води скидаються по 40 каналах, які відводять дренажні води 158 

свердловин понижуючого вертикального дренажу дебітом від 20 до 

50 л/с, що закладені в пліоценових пісках. Крім того, в п’яти 

господарствах побудовано горизонтальний дренаж на площі близько 

10 тис. га із зерно-кормовими сівозмінами та 7,3 тис. га рисових 

систем з 70 % посівів рису в сівозміні. 

Води рисових сівозмін скидаються приблизно з половини 

існуючих каналів, де річний об’єм скидів міняється від сотень тисяч 

до 10-20 млн. м
3
. За об’ємом річного стоку найбільш значні канали: 

СКР-1, СКР-4, ОС-2, СКР-5, ОС-1, ОС-4, СКР-2, якими скидається 

до 50-55 млн. м
3 

води. Мінералізація води менше 1 г/дм
3
 в 

основному гідрокарбонатного кальцієвого складу (табл. 4.5).  

 Найбільш вивчені з точки зору використання в зрошуваному 

землеробстві дренажно-скидні води каналу СКР-1 із річним стоком 

до 20 млн. м
3
. Загальна мінералізація води в каналі змінювалася з 
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330 мг/дм
3
 в 1983 р. до 700 мг/дм

3
 в 1993. Причому їх мінералізація 

у вегетаційний період зменшується з березня-квітня по серпень-

вересень. Уміст аніонів такий: НСО3
- 
від 115 до 330 мг/дм

3
; SO4

2-
 - 

25-176; Cl
-
 - 21-92 мг/дм

3
. Переважаючим катіоном є кальцій.  

Іригаційна оцінка води скидних каналів свідчить про її 

придатність для зрошення без застосування хімічних меліорантів. 

Однак із червня по вересень величина рН перевищує 8, що свідчить 

про слабо лужну реакцію водного середовища. 

Дренажно-скидні води рисових систем містять комплекс 

хімічних речовин і сполук азоту, фосфору, калію, мікроелементів, 

залишки пестицидів, більшість із яких не перевищує ГДК, але між 

варіантами досліджуваних вод у ряді випадків установлено суттєві 

відмінності. Так, вміст пропаніду в дренажно-скидних водах в 20-22 

рази вищий ніж у водах розподільчих каналів, але в 2-3 рази 

нижчий, ніж у воді рисового чеку. 

 

Таблиця 4.5. Мінералізація і хімічний склад води скидних каналів 

 

Назва 

каналу 

Мінера 

лізація 

Вміст іонів, мг/дм
3
 

CO3
2-

 HCO3
-
 Cl

-
 SO4

2-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 

СКР-1 400 9,0 180,6 44,5 50,0 50,5 15,6 30,0 

СКР-2 728 12,0 368,5 63,8 47,5 89,8 47,7 37,5 

СКР-4 492 12,0 195,3 58,3 99,9 56,9 21,2 54,0 

СКР-5 582 6,0 288,0 66,6 72,0 55,3 28,0 70,0 

ОС-1 601 9,0 278,2 70,9 91,3 49,7 32,6 76,0 

ОС-2 634 6,0 312,4 78,0 59,5 62,5 51,1 40,1 

ОС-3 752 6,0 331,9 56,7 146,5 82,6 60,1 38,0 

ОС-4 532 6,0 231,9 70,9 84,0 47,3 27,2 68,0 

  

ДДТ частіше і в більших концентраціях зустрічається у воді 

зрошувальних каналів. Це пояснюється тим, що ДДТ не є рисовим 

препаратом, на посівах рису практично не застосовується і його 

наявність у водах зрошувальних каналів - наслідок більш широкого 

й довготривалого застосування, високої спроможності мігрувати, 

стійкості до впливу зовнішнього середовища на розпад.  

В значних кількостях у воді рисового чеку знайдено метаболіт 

пропаніду - 3,4-ДХА. В воді скидного каналу його вміст удвічі 
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нижчий . 

2,4-Д амінна сіль, як і ДДТ, стійкий хлорорганічний препарат, 

який застосовується на посівах зернових у боротьбі з бур’янами. 

Препарат легко мігрує і часто зустрічається не тільки в дренажно-

скидних, й у поверхневих водах річок, каналів. 

Динаміка вмісту пестицидів у водах свідчить, що до масового 

обробітку посівів рису (кінець травня - червень) пестицидів у воді 

зрошувальних каналів практично не знайдено. Але з червня 

концентрація пропаніду, сатурну починає зростати й досягає 

максимуму в першому після обробки посівів рису скиді води. В 

подальшому протягом місяця відмічено різке зниження вмісту 

пестицидів. 

При порівнянні отриманих результатів з ГДК для кожного з 

визначених пестицидів стає очевидним, що навіть їх сума не 

перевищує ГДК. 

Вміст біогенних речовин у воді рисового чеку вищий, ніж у воді 

зрошувальних каналів; концентрація нітритів і азоту аміаку в 16 та 

52 % проб перших перевищували ГДК. Сумарний уміст біогенних 

речовин у дренажно-скидних водах змінюється мало і не перевищує 

10 у рідких випадках 15 мг/дм
3
.  

 

4.5. Використання стічних вод для зрошення 

 

В умовах обмежених водних ресурсів України важливим 

резервом поливної води є комунально-побутові та промислові стічні 

води. Використання цих вод для зрошення разом із тим виконує 

важливу екологічну функцію, оскільки забезпечує доочищення 

стічної води у ґрунті і запобігає забрудненню довкілля; поверхневих 

водних об’єктів – приймачів цієї води. 

Перші спроби використання стічних вод для зрошення в Україні 

були в кінці ХІХ ст. (Одеса, Київ) і диктувалися необхідністю 

утилізації цих вод. На перших порах використовували для зрошення 

навіть неочищені стічні води. В 40-50-х роках минулого століття 

санітарно-епідеміологічна служба встановила обов’язкову вимогу 

попереднього механічного очищення та мікробіологічного контролю 

стічних вод перед подачею їх для зрошення. 

Нині в Україні стічними водами поливають близько 60 тис. га, 

хоч на зрошення використовується не більше 5 % біологічно 
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очищених вод. На стічних водах працюють такі великі зрошувальні 

системи: Бортницька (23,3 тис. га), Безлюдівська (3,9 тис. га), 

Криворізька (14 тис. га), Маріупольська (3,2 тис. га), Шкодогорська 

(1,6 тис. га) та інші.  

Стічними називають води каналізаційної мережі міст і 

сільських населених пунктів. Ступінь їх забруднення залежить від 

характеру виробництва, виду перероблюваної сировини  на 

фабриках та заводах, технологічного процесу промислових 

підприємств. 

Стічні води містять велику кількість яєць гельмінтів, 

патогенних бактерій, мікроорганізмів, органічних сполук, шкідливих 

у санітарному відношенні, але в той же час вони несуть і велику 

кількість азоту, калію, фосфору й інших поживних речовин, які 

можна використовувати в якості добрив. 

За ступенем придатності для зрошення стічні води в залежності 

від хімічного складу, ґрунтових, кліматичних і гідрогеологічних  

умов ділять на наступні групи: 

господарсько-побутові з підприємств суконного й килимового 

виробництва і важкої промисловості. Вони мають низьку 

мінералізацію (0,5-2 г/дм
3
), слабокислу або слаболужну реакцію, 

хлоридно-сульфатний або бікарбонатно-сульфатний склад. Уміст 

органічних речовин БСК5 (біологічна потреба у кисні для окислення 

вуглецю й водню органічних речовин стічних вод за 5 діб) не більше 

200 мг/дм
3
. Співвідношення натрію до кальцію сприятливе, не 

більше  1:2. Сода відсутня. Їх можна використовувати для зрошення 

сільськогосподарських культур у всіх грунтово-кліматичних зонах 

без очищення; 

з підприємств харчової промисловості: крохмальних, 

цукрових, дріжжевих, консервних заводів і м’ясокомбінатів. Вони 

порівняно сприятливі за складом, але мають підвищений уміст 

органічного зваженого осаду. Мінералізація досягає 2-3 г/дм
3
, 

реакція води слабокисла. Склад бікарбонатно-сульфатний. 

Співвідношення натрію й кальцію сприятливе. Сода відсутня. Осад 

складає 5-50 г/дм
3
. Їх можна використовувати для зрошення 

сільськогосподарських культур на дерново-підзолистих, сірих 

лісових (опідзолених), каштанових і чорноземних ґрунтах після 

видалення осаду й розбавлення річними водами; 

з підприємств бавовняно-паперового й відбільно-
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фарбувального виробництва. Вони мають невисоку мінералізацію 

(до 2 г/дм
3
), реакція лужна. Склад карбонатно-сульфатний. У воді 

міститься багато соди (200-300 мг/дм
3
) і незначної кількості 

органічних речовин. Найбільш доцільно їх використовувати для 

зрошення дерново-підзолистих, сірих лісових ґрунтів і осушених 

торфовищ після попереднього максимального видалення соди; 

з підприємств хімічної й калійно-фармацевтичної 

промисловості, із заводів синтетичного волокна й каучуку. Вони 

мають підвищену мінералізацію (3-5 г/дм
3
), кислу або лужну 

реакцію. Склад сульфатно-хлоридний. Для зрошення вони придатні 

тільки після нейтралізації, розбавлення до мінералізації 1-2 г/дм
3
 і 

зниження вмісту натрію й органічних речовин.  

У таблиці 4.6 наведено хімічний склад біологічно очищених 

стічних вод різних міст України. 

 

Таблиця 4.6. Хімічний склад біологічно очищених стічних вод 

різних міст України, мг/дм
3
 

 
Показ-

ники 
Київ Харків Донецьк Луганськ Одеса 

Маріу-

поль 

рН 8,2 8,0 8,2 7,8 7,5 7,9 

НСО3
- 

322 127 180 185 329 195 

Сl
- 

83 118 218 386 294 390 

SO4
2- 

80 144 262 179 302 309 

Ca
2+ 

64 60 100 132 94 150 

Mg
2+ 

26 12 20 55 51 84 

Na
+ 

80 138 142 215 193 205 

K
+ 

14 17 17 11 29 11 

P2O5 4,3 1,2 6,7 4,3 6,7 2,7 

N (заг.) 23 17 31 17 25 16 

Мінера-

лізація 
698 631 977 1184 1324 1373 

  

Стічні води очищують на очисних станціях аерації. Промислові 

стічні води проходять попередню обробку всередині цехів 

підприємств, де з води видаляють зважені частки різних токсичних 

речовин, які можуть негативно вплинути на процеси очистки. 

Розрізняють механічну й біологічну очистку стічних вод. 
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При механічній очистці воду пропускають через решітки, 

уловлювачі піску, уловлювачі жиру і первинні відстійники. Решітки 

затримують крупні плаваючі предмети (папір, ганчірки й ін.). Потім 

ці предмети подрібнюють і спускають у потік очищеної від крупних 

часток води. Уловлювачі піску затримують крупні мінеральні 

частки, головним чином, пісок (їх відправляють на піщані площадки 

для знежирення).Уловлювачі жиру затримують жирові речовини. У 

первинних відстійниках осаджуються зважені речовини, які 

містяться у стічних водах. Відстійники облаштовують проточними. 

Довжину їх приймають такою, щоб вода через них протікала з 

малою швидкістю (1 мм/сек.) приблизно за 1,5-2 години і на його дні 

осаджувались всі зважені речовини, до 80-90 % яєць гельмінтів і до 

50-60 % бактерій. 

При механічній очистці з побутових стічних вод видаляються 

до 60 % нерозчинних часток і БСК5 знижуються на 20 %. Якщо 

перед входом у відстійник стічні води попередньо піддають аерації, 

то ефективність механічної очистки підвищується на 75 %, а БСК5 

знижується на 40-45 %. Механічно освітлені стічні води в 

наступному (якщо в цьому є необхідність) піддають біологічній 

очистці штучними (хімічними й фізико-хімічними) і природними 

(через ґрунт і воду на полях фільтрації, полях зрошення і в 

біологічних ставках) методами.  

При виборі ділянок під зрошення стічними водами слід 

враховувати, що найкращі властивості детоксикації й знешкодження 

шкідливих речовин та сполук мають піщані, супіщані, легко- і 

середньосуглинкові ґрунти. Глибина ґрунтових вод повинна бути 

достатньою (не менше 3 м від поверхні) для вільної аерації 

інфільтрованих вод, а водоупорна основа верхнього водоносного 

горизонту має надійно захищати від перетікання води у нижчі 

артезіанські горизонти. 

Просочуючись у ґрунт при поливі, стічні води очищуються від 

бактерій і звільняються від більшості хімічних сполук. Поля 

зрошення розміщують не ближче 200 м від населених пунктів, 

колодязів і інших джерел води. Скидання води за межі зрошуваних 

масивів заборонено (рис. 16). 

Зрошення стічними водами застосовують переважно для 

вирощування кормових та інших сільськогосподарських культур на 

корм, а також технічних культур (табл. 4.7). 
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Рис.  16. Схема зрошувальної мережі при поливі стічними водами:  

1 – населений пункт; 2 - насосна станція; 3 – відстійник; 4 – зрошувальний 

канал; 5 - колодязь-водоспускач; 6 - напрямок поливу 

 

Таблиця 4.7. Орієнтовні зрошувальні норми при поливі стічними 

водами 

Культура 
Норма, м

3
/га 

Культура 
Норма, м

3
/га 

Лісостеп Степ Лісостеп Степ 

Люцерна 
1500-3000 2800-3500 

Кормові 

буряки 
1500-2000 2100-3000 

Багаторі

чні трави 
2400-3000 - 

Кукурудза 

на силос 
1800-2000 2000-2800 

Озима 

пшениця 
500-1000 700-1300 

Однорічні 

трави 
800-1000 - 

 

За загальною мінералізацією й можливістю використання на 

зрошення стічні води діляться на  три категорії: 1) – води з 

мінералізацією до 1,3 г/дм
3
 і сприятливим співвідношенням катіонів, 

вмісті металів нижчому за ГДК та задовільними санітарно-

гігієнічними та токсикологічними показниками. Така вода може 

використовуватись для поливу без обмеження; 2) води з 

мінералізацією 1,3-2,0 г/дм
3
, вмістом хлоридів – понад 300 мг/дм

3
, 

співвідношенням натрію до кальцію більше 2, вмістом металів, який 

відповідає воді другого класу придатності, задовільних санітарно-

гігієнічних та токсикологічних показниках вимагають поліпшення 

хімічного складу шляхом насичення кальцієвими солями, 

нейтралізації лужності й соди - можуть бути використані для 
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зрошення періодично; 3) води з мінералізацією більше 2,0 г/дм
3
 

співвідношенням натрію до кальцію вищим за 3, з високою 

концентрацією мікроелементів і важких металів, фенолів, 

нафтопродуктів та детергентів – для тривалого зрошення не 

придатні, можуть використовуватись для разових поливів невеликих 

ділянок технічних культур з доброю дренованістю. Такі води 

потребують доочищення, розведення прісними водами, гіпсування й 

нейтралізації соди та лужності. 

За санітарно-гігієнічними та мікробіологічними критеріями 

стічна вода придатна для зрошення, якщо колі-індекс та індекс 

фагів  не перевищує 1000 одиниць у літрі, а загальне число мікробів 

від висіву 1 мм
3
 при температурі 37 ºС за 24 год. не перевищує 100 

одиниць. Біологічно очищені стічні води не повинні нести в собі 

патогенних бактерій, вірусів, життєздатних яєць гельмінтів. 

Орієнтовні зрошувальні норми при поливі стічними водами за 

даними Інституту гідротехніки й меліорації мають бути не вищими 

за наведені в таблиці 4.7. 

 

4.6. Використання стічних вод тваринницьких комплексів 

 

Наявність навколо великих тваринницьких комплексів значних 

обсягів стічних вод та гнойових відходів створює серйозну 

екологічну проблему. Одним з ефективних шляхів її розв’язання є 

використання цих стоків для зрошення, що забезпечує біологічне 

очищення. 

У практиці використання для зрошення стічних вод 

тваринницьких комплексів найбільш широко застосовується 

наступна схема (рис. 17). 

Рідкий гній з тваринницьких приміщень видаляють 

скребковими транспортерами або водою (гідрозмив). При гідрозмиві 

він поступає самотічними бетонними каналами (жолобами) у 

гноєзбірник. У гноєзбірнику відбувається попереднє розділення 

гнійної рідоти на три частини, в залежності від щільності складових 

часток: на дно випадають частки з щільністю вищою за одиницю, 

вище їх розміщується шар рідоти, а на її поверхні накопичується 

частина рідкого гною з щільністю менше одиниці (залишки кормів, 

підстилки й ін.). 

Щільний осад із дна гноєзбірника навантажувачем піднімають 
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на поверхню і вивозять на поля. Рідку частину стоків перекачують у 

горизонтальні відстійники-гноєнакопичувачі. У відстійниках стоки 

остаточно освітлюються, тобто рідкий гній розділяють на щільний 

осад і освітлений стік, яйця гельмінтів осаджуються на дно. 

 
Рис.  17. Схема зрошення тваринницькими стоками : 

 1 – ферма;2 – рідка гноївка; 3,6,7 - насосні станції подачі 

неосвітлених (3), освітлених стоків (6), чистої води (7);  4 – 

відстійник-накопичувач; 5 – резервуар освітлених стоків;  

8 - змішувач стоків і чистої води;  9 – поля зрошення 

 

Освітлені стоки з відстійників-гноєнакопичувачів  поступають у 

земляні водойми-резервуари, а звідти у відкриту або закриту 

зрошувальну мережу. При поливі дощуванням стоки тваринницьких 

комплексів розбавляють чистою водою у зимових умовах 1:1, для 

літніх – 1:3 або 1:4. 

У стічних водах тваринницьких комплексів уміст загального 

азоту досягає 0,3 %, фосфору – 0,08, калію – 0,7 %, але в процесі 

підготовки стоків до зрошення вміст цих речовин зменшується. 

Хімічний склад відходів тваринницьких комплексів наведено у 

таблиці 4.8. 

Стічні води, придатні для зрошення при активній реакції рН 6,0-

8,5. При цьому на дерново-підзолистих ґрунтах рН стоків 

допускається в межах 6,5-8,5, на чорноземних – 6,0-8,0, на 

5 

9 



 

 84 

каштанових – 6,0-7,5.  

 

Таблиця 4.8. Хімічний склад відходів тваринницьких комплексів, 

мг/дм
3 

 

Інгредієнт 

Рідкий гній Механічно очищені 

стоки 

Біологічно 

очищені  

стоки свиней ВРХ Свині ВРХ свині 

НСО3
- 

480-4420 2800-4210 600-2410 2257-3240 820-1895 

SO4
2- 

115-440 90-410 45-115 70-360 66-334 

Cl
- 

110-640 55-625 50-620 210-415 230-375 

Ca
2+ 

330-620 240-550 50-430 60-250 70-220 

Mg
2+ 

65-420 60-220 35-215 80-130 60-120 

Na
+ 

100-450 140-600 70-520 100-450 180-380 

K
+ 

300-730 170-1200 145-620 80-370 50-300 

P2O5 200-600 60-400 120-330 28-190 25-150 

NO3
- 

0-95 0-80 2-4,5 сліди Сл.-2,8 

NH4
+ 

720-1100 640-900 320-830 220-580 55-310 

N заг. 930-1500 910-1200 320-980 225-625 65-560 

Сума 

солей 

2440-7560 2120-5560 1680-4840 3010-5720 1470-2580 

Мінерал. 

залишок 

2200-4260 2540-3500 1250-4350 1660-3610 1310-2200 

рН, од. 6,9-7,2 6,5-8,2 8,4-8,6 6,7-7,2 7,8-8,2 

 

Мінералізація стічних вод не повинна перевищувати 1,5 г/дм
3
 

для чорноземних і каштанових ґрунтів; 2 г/дм
3
 – для дерново-

підзолистих. Уміст загального азоту в поливній воді для 

лісостепової зони має бути меншим 120 мг/дм
3
, для степової – 100 

мг/дм
3
. Концентрація гідрокарбонатів не може перевищувати 500-

700 мг/дм
3
, хлоридів – 300, сульфатів – 250 мг/дм

3
. 

Санітарно-гігієнічні та мікробіологічні критерії для стічних вод 

тваринницьких комплексів такі ж, як і для стічних вод. 

 

4.7. Методи іригаційної оцінки поливної води 

 

Перш ніж викладати способи оцінки води необхідно вказати на 

існуючий принциповий поділ вод за їх мінералізацією. 

В.Н. Вернадський поділив води на: прісні, солоні та розсоли; 
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Н.М. Кніпович – на прісні, солонуваті, за морською солоністю та із 

солоністю вище морської; А.Н. Костяков вважав прісними води, що 

містять до 500 мг/дм
3
 всіх солей; О.А. Альокін вважав прісними 

води з умістом до 1000 мг/дм
3
. Узагалі ж більшість дослідників 

поділили води річок за певним ступенем мінералізації (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9. Ступінь мінералізації води 
 

Ступінь 

мінералізації 

Кількість мінеральних речовин, мг/дм
3
 

Малий До 200 

Середній 200-500 

Підвищений 500-1000 

Високий Понад 1000 

 

Попередню оцінку іригаційної якості води можна зробити за 

формулою Ізраельсона: 

Σh = d· S·Н / Р    (4.1) 
де: Σh - загальний шар води за всі роки зрошення, d - об’ємна щільність 

ґрунту, г/см
3
, S - граничний для рослин відсоток вмісту солей у ґрунті 

(приймається 0,1-0,3 від ваги ґрунту), Н - відсотковий вміст цих солей у 

зрошувальній воді, Р - товщина шару (в метрах), зволожуваного 

зрошувальною водою (кореневмісний шар 0,4-1,2 м), Σh - поділене на 

щорічну зрошувальну норму (0,3-0,4 м), дає число років, за які ґрунт 

засолиться. 

Треба мати на увазі, що цією формулою не враховується тип 

ґрунту і якість сольового складу води. До розрахунку входить тільки 

сума солей, обчислена за результатами аналізу, або сухий залишок.  

Досконалішою формулою для оцінки води є методика 

Стеблера. Для побудови своєї формули іригаційної характеристики 

Стеблер взяв відносну шкідливість солей натрію. 

Na2CO3 – 10: NaCl – 5: NaSO4 – 1     (4.2) 

Іригаційна характеристика води дає вираз, що визначає стовп 

води в дюймах, який при випаровуванні дає кількість лугів (300 кг 

соди на 1 га), здатну пошкодити ґрунти на глибину 1,2 м. Це 

небезпечно для більшості чутливих до солей посівів. 

Води, що характеризується першими двома формулами (табл. 

4.10), не можна поліпшити хімічною обробкою, а води, що 
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характеризуються останньою формулою, можуть бути поліпшені 

додаванням гіпсу. 

Цілий ряд факторів, що істотно впливають на напрям процесу 

засолення й розсолення, наведеними формулами не враховується. 

Тому користуючись ними необхідно корегувати оцінку вод щодо 

розширення застосування їх, коли вони мають більше 1 г/дм
3
 усіх 

солей. Такі води можна використовувати для зрошення при умові, 

якщо (табл. 4.11): 

а) вони тверді (20-40º) за рахунок постійної твердості (постійна 

твердість води в основному обумовлюється вмістом у ній однієї або 

ряду таких солей: CaSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2, CaCO3 MgCO3); 
 

Таблиця  4.10. Лужна характеристика (Ка) за Стеблером 

 

При значенні радикала Величина лужної характеристики, Ка 

1. rNa – rCl < 0 Ка = 288 / 5rCl 

2. rNa – rCl > 0 + rSO4  Ка = 288/ (rNa + 4 rCl) 

3. rNa – rCl – rSO4 > 0 Ка = 288 /(10rNa – 5rCl – 9rSO4) 

 

б) ґрунти легкі (піщані, супіщані), водонепроникні або 

карбонатні або гіпсоносні; 

в) площа має добрі природні дренуючі умови; 

г) у складі зрошуваних культур переважають культури, що 

потребують мало води (2-4 поливи); 

д) застосовуються органічні добрива з внесенням гіпсу як 

прямодіючого добрива під овочеві культури.  

Буданов виділив вісім іригаційних типів води для півдня 

України, в основу яких покладені мінералізація, співвідношення 

вмісту натрію до кальцію та натрію до суми кальцію з магнієм, мг-

екв/дм
3
. Згідно з цією класифікацією до мінералізованих відносяться 

води з вмістом усіх солей понад 1000 мг/дм
3
. Усі води з мінералі-

зацією 1000-3000 мг/дм
3
 можуть застосовуватись для зрошення, 

якщо сума всіх речовин хімічного складу (мг-екв/дм
3
), поділена на 

величину жорсткості (Са
2+

 + Mg
2+

), не буде перевищувати: 4 - для 

середньо й важко суглинистих ґрунтів; 5 - для легко суглинистих; 6 - 

для супіщаних і піщаних грантів. При тих же показниках, але з 

мінералізацією води понад 3000 мг/дм
3
 усіх солей необхідно 
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проводити розбавлення прісною водою. 

 

Таблиця 4.11. Класифікація іригаційних вод за Стеблером 
 

Ка - лужна 

характеристика  

Клас води Характеристика 

18 і більше Добра Вода успішно застосовується багато 

років. Нагромадження лугів не 

загрожує 

18-6 Задовільна Необхідно запобігти поступовому 

нагромадженню лугу, за винятком 

пухких ґрунтів із добрим природним 

дренуванням  

8-1,2 Незадові-

льна 

Текстура ґрунтів має велике 

значення. Дренаж майже завжди 

необхідний 

Менше 1,2 Погана Практично не придатна для зрошення 

 

Для уточнення загального показника придатності води для 

зрошення на основі того ж хімічного аналізу проводять оцінку її на 

можливість осолонцювання ґрунтів при зрошенні і визначають 

необхідність її поліпшення. Якщо співвідношення Na
+
 до Са

2+
 не 

більше одиниці, чи співвідношення Na
+
 до Са

2+
 + Mg

2+
 не більше 0,7, 

то це підтверджує придатність води для зрошення. Якщо ці 

показники вищі, то, незважаючи на загальну придатність води, її 

необхідно гіпсувати й розбавляти прісною водою. 

Приведена методика оцінки якості поливної води є найбільш 

жорсткою, але й вона має недоліки, бо не враховує можливості 

магнієвого осолонцювання. 

Вивчаючи якість зрошувальної води у зв’язку із загрозою 

осолонцювання ґрунтів, Антипов-Каратаєв і Кадер  виявили 

залежність між поглинутим Na
+ 

і концентрацією солей у 

зрошувальній воді та запропонували  оцінку зрошувальних вод за 

коефіцієнтом іонного обміну (К): 

К = (r Сa + r Mg / r Na).≥ 0,23 S   (4.3) 
де: К - коефіцієнт іонного обміну; r Сa, r Mg, r Na – еквівалентний уміст 

катіонів у воді; S - загальна мінералізація води. 

При К≥1 – вода придатна для зрошення; при К< 1 – непридатна 
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для зрошення. 

 Загроза магнієвого осолонцювання визначається за 

методикою Сабольча  і Дараб. Важливим критерієм оцінки якості 

води для зрошення є вміст у ній магнію, який негативно діє на 

ґрунти при його вмісті в поливній воді понад 50 % від суми кальцію 

та магнію. Він підсилює адсорбцію натрію ґрунтом із поливної води 

і шкідливу дію натрію на ґрунти. Загроза магнієвого осолонцювання 

визначається за формулою: 

ПМg = (Mg / Ca + Mg) · 100 %,  (4.4) 

Департамент сільського господарства США в циркулярі № 

969 дає класифікацію зрошувальних вод на основі встановлення 

загрози засолення й підлуговування ґрунтів. Ця класифікація слугує 

іригаційною оцінкою. 

Для визначення осолонцювання ґрунтів прийнято коефіцієнт 

поглинання натрію ґрунтами з поливної води, який визначається за 

формулою: 

S = Na /  √(0,5· Ca +Mg)   (4.5) 

Усі інгредієнти у формулі прийнято в мг-екв/дм
3
.  

Поливна вода з коефіцієнтом більше 8 вважається небезпечною, 

яка веде до осолонцювання ґрунтів. 

За загрозою підлуження вода ділиться на такі класи: 0-10 – 

слаболужні; 10-18 – середньолужні; 18-26 – середньолужні; більше 

26 – дуже лужні. 

Можейко і Воротнік виділили три класи вод за ступенем їх 

мінералізації, г/дм
3
: менше 1; 1,0-3,0; 3,0-5,0 та групи за вмістом 

суми натрію й калію (%), типи за характером реакції й підтипи за 

характером аніонів, які повторюються в кожному класі. Іригаційна 

характеристика (r) базується на вмісті суми натрію та калію від суми 

всіх катіонів із трьома градаціями (%): 75 і більше - досить 

загрозливі по осолонцюванню ґрунтів; 66-75 - загрозливі; 65 і менше 

– незагрозливі. Іригаційна характеристика визначається за 

формулою: 

r = [Na +K / (Ca +Mg + Na + K)]·100%   (4.6) 

  Оцінка якості води за вмістом активних форм натрію й 

кальцію. Для іригаційної оцінки поливної води використовується 

величина відношення між кількістю активного натрію і коренем 

квадратним величини вмісту активного кальцію (а.Na/√аСа) Для 

розрахунку величини активності іонів за відомими значеннями 
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концентрацій застосовується рівняння Девіса: 

lg f = - A •Z
2
[(√ / 1 +  √) – 0,3 •  ],   (4.7) 

де: f - коефіцієнт активності іона;  - іонна сила розчину; Z - валентність 

іона; А – константа, яка залежить від температури ( при 20 ºС = 0,505). 

Іонну силу води вираховують за формулою: 

 = (∑г.і.1 + ∑г.і.2 + ∑г.і..3) / 2 · 1000,  (4.8) 
де: (∑г.і..1, ∑г.і..2, ∑г.і..3) – сума міліграм-еквівалент, відповідно одно-, 

двох-, трьохвалентних іонів, які містяться у досліджуваній воді. 

Розходження між розрахованими й експериментально 

найденими коефіцієнтами активності не перевищують 2 % для 

інтервалу значень іонної сили від 0 до 0,1, а для інтервалу від 0,1 до 

0,2 – 5 %, при більш високих силах помилка різко зростає. 

Придатною для зрошення чорноземів і такою, що не викликає 

осолонцювання ґрунтів вважається вода, в якій величина 

приведеного співвідношення менше одиниці. На думку автора, ця 

оцінка для умов України неприйнятна. Активність натрію у воді 

вища, ніж кальцію, проте одновалентні катіони більш активні як до 

вкорінення в ґрунтовий вбирний комплекс, так і до заміщення 

катіонами з більш високою валентністю. 

Методика визначення якості води за кількістю токсичних 

солей в еквівалентах хлору (ДСТУ 2730-94). За хімічним аналізом 

зрошувальної води визначають вміст головних іонів і катіонів  (Са
2+

, 

Mg
2+

, Na
+
, K

+
, CO3

2-
, HCO3

-
, Cl

-
) у мг-екв/дм

3
, які необхідно зв’язати 

в молекули токсичних і нетоксичних солей. 

Усю кількість аніонів СО3
2-

 зв’язують із катіоном Na
+
 у 

токсичну сіль Na2СО3. Із загальної кількості аніона HCO3
-
виділяють 

нетоксичну його частину, зв’язану з катіоном кальцію. При цьому з 

катіоном кальцію можна зв’язати не більше 2 мг-екв/дм
3
 HCO3

-   

(1,75), що рівняється межі розчинності солі Са(HCO3)2 у 

зрошувальних водах. Ту частину аніону HCO3
-
, що залишилася – 

зв’язують із катіонами магнію, натрію й калію. 

Аніон SO4
2-

 зв’язують у нетоксичну сіль СаSO4 із залишком 

катіону кальцію, а залишок аніона SO4
2-

 - в токсичні солі з катіонами 

магнію, натрію й калію, які залишилися після зв’язування з аніонами 

CO3
2-

і HCO3
-
. 

Катіони, які залишилися зв’язують у токсичні солі з хлором у 

послідовності, показаній у таблиці 4.12. 

Розрахунок кількості токсичних солей в еквівалентах хлору 
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проводять у наступній послідовності. До вмісту хлоридів додають 

зменшену у 5 разів кількість токсичних сульфатів і в 2,5 раза 

токсичних гідрокарбонатів та збільшену в 10 раз кількість 

карбонатів натрію. Оцінка якості зрошувальної води за сумою 

токсичних солей в еквівалентах хлору проводиться за наступною 

градацією (табл. 4.13 ). 

 

Таблиця 4.12. Схема зв’язування іонів у токсичні й нетоксичні солі 

 

Іони СО3
2-

 HCO3
-
 SO4

2-
 Cl

-
 

Са
2+

 - 2 5 8 

Mg
2+

 - 3 6 9 

Na
+
 + K

+
 1 4 7 10 

 

 

 Таблиця  4.13. Оцінка якості поливної води за сумою  

токсичних солей в еквівалентах хлору 

 

Концентрація токсичних солей за групами ґрунтів, мг-

екв/дм
3
  Клас 

води Піщані й 

супіщані 

Легко-  й середньо-

суглинкові 

Важкосуглинкові 

й глинисті 

Менше 15 Менше 10  Менше 5 1 клас 

Від 15 до 40 Від 10 до 30 Від 5 до 25 ІІ клас  

 

Розрахунок суми токсичних солей в еквівалентах хлору 

ведеться за формулою: 

Екв. Cl
-
 = Cl

-
 + 0,2 SO4

2-
 + 0,4 HCO3

-
 + 10 СО3

2-
 (4.9) 

Оцінка якості поливної води за загрозою токсичної дії на 

рослини (ДСТУ 2730-94) Ця оцінка виконується за вмістом 

загальної та токсичної лужності, а також за вмістом лужності від 

нормальних карбонатів і за вмістом хлору (табл. 4.14). 

Оцінка якості поливної води за вмістом мікроелементів та 

важких металів (ВНД 33-3,3-02-97). Оцінку якості води за вмістом 

мікроелементів та важких металів здійснюють із метою 

попередження негативного впливу на сільськогосподарські рослини, 

ґрунти, підземні води та поверхневі води (табл.  4.15). 
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Таблиця  4.14. Оцінка якості поливної води за загрозою  

Її  токсичної дії на рослини 

 

Показники якості води, мг-екв/дм
3
 Клас  

води НСО3
- 

НСО3
-
  Са

2+ 
СО3

2- 
Сl

- 

< 3,5 < 2,0 Відсутність < 3,0 1 клас 

3,5-8,5 2,0-5,0 0,1-0,6 3,0-15,0 ІІ клас 

 

Таблиця 4.15. Допустимий уміст мікроелементів та важких 

металів у поливній воді, мг/дм
3 

 

Елемент 
Допустимий уміст 

Елемент 
Допустимий уміст 

1 клас 2 клас 1 клас 2 клас 

Алюміній < 2,0 2,0-5,0 Бор < 0,2 0,2-0,5 

Літій < 1,0 1,0-2,5 Селен < 0,01 0,01-0,02 

Залізо < 2,0  2,0-5,0 Нікель < 0,08 0,08-0,2 

Марганець < 0,5 0,5-1,0 Мідь < 0,08 0,08-0,2 

Цинк < 0,5 0,5-1,0 Хром, Сr
6+

 < 0,05 0,05-0,1 

Хром (Сr
3+

) < 0,2 0,2-0,5 Кобальт < 0,02 0,020,05 

Молібден < 0,005 0,005-0,01 Свинець < 0,02 0,02-0,05 

Ванадій < 0,05 0,05-0,1 Кадмій < 0,005 0,005-0,01 

Вольфрам < 0,03 0,03-0,05 Ртуть < 0,002 0,002-0,005 

Вісмут < 0,05 0,05-0,1 Берилій < 0,05 0,05-0,1 

Фтор < 0,8 0,8-1,5 Миш’як < 0,02 0,02-0,05 

 

Оцінка якості поливної води за гранично допустимими 

концентраціями пестицидів (ВНД 33-3,3-02-97). Оцінку 

здійснюють із метою попередження негативного впливу на 

сільськогосподарські рослини, ґрунти, підземні та поверхневі води, 

рослинний та тваринний світ (табл. 4.16). 

Оцінка якості поливної води за еколого-гігієнічними та 

еколого-токсикологічними показниками (ВНД 33-3,3-02-97). 

Оцінку здійснюють із метою попередження зниження здатності 

ґрунтів до самоочищення, а також погіршення гігієнічного стану та 

харчової якості сільськогосподарської продукції (табл. 4.17). 

Розглянуто лише найпоширеніші та загально визнані 

класифікації й методи оцінки якості поливної води, які в багатьох 
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випадках дають непорівнянні результати і викликають протиріччя 

одна відносно іншої.  

 

Таблиця  4.16. Гранично допустимі концентрації пестицидів у 

поливній воді 

 

Найменування 

пестициду 

Уміст, 

мг/дм
3
 

Найменування 

пестициду 

Уміст, 

мг/дм
3
 

Дактал 1,0 Ялан (ордрам) 0,07 

Дилор 0,1 Рогор 0,03 

Полікарбацин 2,0 Атразін 0,05 

Прометрин 3,0 Гексахлорбутадієн 0,01 

Трихлорацетат 

натрію 

5,0 ДДТ 0,1 

Цинеб 0,03 ПХК (поліхлоркамфен0 0,005 

2,4-Д амінна сіль 0,2 ПХП (поліхлорпінен) 0,02 

Далапон 2,0 Севін 0,1 

Карбофос 0,05 Метафос 0,02 

Пропанід 0,1 Гептахлор 0,05 

Симазин 0,02 ГХЦГ 0,02 

Трефлан 1,0 Гранозан 0,0001 

Хлорофос 0,05   

 

Таблиця  4.17. Гранично допустимі концентрації БСК5, фенолів,  

ціанідів, нафти, нафтопродуктів та детергентів у поливній воді 

 

Речовина 
Уміст, 

мг/дм
3
 

Речовина 
Уміст, 

мг/дм
3
 

БСК5, мг О2/дм
3
  10,0 Нафта багатосірчана 0,2 

Феноли 0,005 Нафта інша та 

нафтопродукти 

0,3 

Ціаніди 0,05 Детергенти 0,1 

 

Класифікація природних  вод із необхідності заходів для 

поліпшення складу (Лозовіцький П.С.). Іригаційна класифікація 

передбачає поділ води в джерелах зрошення на шість класів: 1 — 

придатна для зрошення без внесення хімічних меліорантів; 2 — має 
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потребу в зниженні лужності перед поливом; 3 — вимагає 

насичення кальцієвими солями; 4 — має потребу в зниженні 

лужності й насиченні кальцієвими солями; 5 — має потребу в 

зниженні лужності, насиченні кальцієвими солями й розведенні 

прісною водою; 6 - непридатна для зрошення.  

Кожний із класів природних вод за величиною загальної 

мінералізації, рН, умістом головних іонів, співвідношенню Na
+
/Са

2+
 

розділений на підкласи: у першому - чотири, другому, третьому, 

четвертому, п'ятому — по
 
три (табл. 6.18).  Доцільність поділу 

природних вод на підкласи складається у визначенні впливу 

непідготовленої води на зміни й властивості ґрунтів, а також у 

виборі кількості необхідного меліоранту для поліпшення хімічного 

складу.  

Вибір способів підготовки зрошувальної води до поливу 

необхідно вести з урахуванням її мінералізації, хімічного складу й 

еколого-меліоративного стану земель, на яких буде 

використовуватися підготовлена вода. 

Поливна вода з мінералізацією до 2 г/дм
3
, гідрокарбонатного 

кальцієвого складу, рН 6,5—7,5, віднесена до першого класу 

іригаційної класифікації, не вимагає внесення хімічних меліорантів, 

придатна для зрошення ґрунтів усіх типів. Але природна вода з 

мінералізацією до 0,6 г/дм
3
 на більшості зрошувальних систем 

півдня України в перші роки зрошення викликає негативні процеси 

— прогресуюче опріснення ґрунтів і материнської породи,  особливо 

в умовах глибокого залягання рівня ґрунтової води. 

Вода з мінералізацією до 2,0 г/дм
3
, рН < 8,5, хлоридного 

натрієвого або сульфатного натрієвого складу, 1 < Na/Ca < 6 (третій 

клас), перед використанням для зрошення вимагає внесення 

кальцієвих солей. 

Вода з мінералізацією до 2,0 г/дм
3
, рН > 8,0—8,5, хлоридного 

натрієвого або сульфатного натрієвого складу, із відношенням Na/Ca 

3,6—6,0 вимагає внесення кальцієвих солей і кислот для 

нейтралізації соди. 

Вода з мінералізацією 2,0—3,0 г/дм
3
 хлоридного натрієвого або 

сульфатного натрієвого складу, рН < 8,5 вимагає насичення 

кальцієвими солями, розведення прісною водою і може періодично 

використовуватися для зрошення й промивання засолених земель. 
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Таблиця  6.18. Класифікація природних  вод із необхідності заходів для поліпшення складу 

при підготовці до поливів ґрунтів чорноземного типу важкого й середнього механічного складу 

 

   

Клас 

П
ід

к
л
ас

 
Іригаційні  параметри  

Характеристика 

підкласу води з  

впливу на ґрунти 

Потреба в 

меліоранті, кг/м
3
  

 М
ін

ер
ал

і-

за
ц

ія
, 

м
г/

д
м

3
 

 

 рН 

 Na
+
  Ca

2+ 
Mg

2+ 
SO4

2- 
HCO3

- 
 Cl

- 

N
a+

/C
a

2
 

, 
м

г-
ек

в
/д

м
3
 

мг/дм
3
 

Фосфор-

гіпс 

сірчана 

кислота 

1
. 

П
р

и
д

ат
н

а 
д

л
я
 з

р
о

ш
ен

н
я
 б

ез
 

в
н

ес
е
н

н
я
 х

ім
іч

н
и

х
 м

ел
іо

р
ан

ті
в
  

 1.1  < 600 6,5—

7,5 
< 80 

  

 70 

 

<40 <70 

 

 >130 

 

<70 1 Опрісняє ґрунти, 

вимиваються карбонати, 

кальцій, хлор, натрій, 

знижується буферність 

- - 

 1.2  600—

1000 

6,5—

7,5 
<170 

 

<150  

 

<60 <200  >240 

 

<130 1 Можливе опріснення 

ґрунту, зниження 

ємності поглинання, 

поглиненого кальцію 

при промивному типі 

водного режиму 

- - 

 1.3  1000—

1500 

6,5—

7,5      
<200 <180 <80 <400 >350 <250 1 Найбільш сприятлива 

для зрошення 

- - 

 1.4  1500—

2000 

6,5—

7,5 
<300 <300 <150 <500  >450 <300 1 Істотних змін не 

викликає 

- - 
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Продовження табл. 6.18 

 

   

Клас 

П
ід

к
л
ас

 

Іригаційні  параметри  

Характеристика 

підкласу води з  

впливу на ґрунти 

Потреба в 

меліоранті, кг/м
3
  

 М
ін

ер
ал

і-

за
ц

ія
, 

м
г/

д
м

3
 

 

 рН 

 Na
+
  Ca

2+ 
Mg

2+ 
SO4

2- 
HCO3

- 
 Cl

- 

N
a+

/C
a

2
 

, 
м

г-
ек

в
/д

м
3
 

мг/дм
3
 

Фосфор-

гіпс 

сірчана 

кислота 

2
. 

В
и

м
аг

ає
 з

м
ін

и
 р

еа
к
ц

ії
 в

о
д

н
о

го
 

се
р

ед
о

в
и

щ
а 

(в
н

ес
е
н

н
я
 с

ір
ч

ан
о

ї,
 

аз
о

тн
о

ї 
 й

 і
н

ш
и

х
  

к
и

с
л
о

т)
 

 2.1   1500 

 2000 

 

7,5—

8,0 
200 

300 

 

<180 

<300 

 

<80 

<150 

 

<400 

<500 

 

>350 

>450 

 

<250 

<300 

 

1 

1 

 

Придатна для зрошення 

слабо кислих ґрунтів, 

при зрошенні інших - 

вимагає підкислення 

- 0,010— 

0,018 

 2.2         1500 

 2000 

 

8,0—

9,0 
200 

300 

 

<180 

<300 

 

<80 

<150 

 

<400 

<500 

 

>350 

>450 

 

<250 

<300 

 

1 

1 

 

Придатна для зрошення 

середньокислих ґрунтів, 

при зрошенні інших  

вимагає підкислення, 

усунення соди 

- 0,018— 

0,036 

 2.3   1500 

 2000 

 

9,0—

10 
200 

300 

 

<180 

<300 

 

<80 

<150 

 

<400 

<500 

 

>350 

>450 

 

<250 

<300 

 

1 

1 

 

Придатна для зрошення 

сильно кислих ґрунтів, 

при зрошенні інших  

вимагає підкислення, 

усунення соди 

- 0,036— 

0,050 
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Продовження таблиці 6.18 

 

3
. 

В
и

м
аг

ає
 н

ас
и

ч
е
н

н
я
 

 к
ал

ь
ц

іє
в
и

м
и

 с
о

л
я
м

и
  

(г
іп

с,
 ф

о
сф

о
гі

п
с)

 
 

3.1 
 <1000  ≤ 8,0 <200 

 

<80  

 

<60 <240  <200 

 

<260 1—2,5 Викликає слабке,  

середнє осолонцювання 

за Na 

0,4—0,8 - 

3.2  1000—

1500 
 ≤ 8,3 <300 100 <80 <400 <220 <400 2,5—

4,0 

Викликає слабке, середнє 

осолонцювання за Na, 

слабке - Mg 

0,8—1,3 - 

 

3.3 

 1500—

2000 
 ≤ 8,5 <500 100   <130 <700 <250 <600 4,0—

6,0 

Викликає сильне 

осолонцювання за Na і за 

Mg 

1,3—1,8 - 

4
. 

В
и

м
аг

ає
 з

н
и

ж
ен

н
я
 

л
у

ж
н

о
с
ті

  
і 

н
ас

и
ч

ен
н

я
 

к
ал

ь
ц

іє
в
и

м
и

 с
о

л
я
м

и
  

 

4.1 
 <1000  > 8,0 <200 

 

<80  

 

<60 <240  <200 

 

<260 1—2,5 Викликає слабке, середнє 

осолонцювання за Na і 

підлуження  

0,4—0,8 0,01—

0,040 

 

4.2 

 1000—

1500 
 > 8,3 <300 100 <80 <400 <220 <400 2,5—

4,0 

Викликає підлуження.  

середнє, сильне 

осолонцювання за Na, 

слабке за Mg 

0,8—1,3 0,008—

0,036 

 

4.3 

 1500—

2000 
 > 8,5 <500 100   <130 <700 <250 <600 4,0—

6,0 

Викликає сильне 

осолонцювання за Na і 

Mg, підлуження 

1,3—1,8 0,006— 

0,030 
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Продовження таблиці 6.18 

 

5
. 

В
и

м
аг

ає
 з

н
и

ж
ен

н
я
  

р
Н

, 
 

н
ас

и
ч

е
н

н
я
 к

а
л
ь
ц

іє
в
и

м
и

 с
о

л
я
м

и
, 

р
о

зв
ед

ен
н

я
 п

р
іс

н
о

ю
 в

о
д

о
ю

 
 

5.1 

 2000—

3000 
 8,0 600 170  <130 <1100 <300 <700 3,0—

4,0 

Викликає середнє 

осолонцювання за Na і 

Mg, підлуження , 

можливе засолення 

1,3—1,7 0,01—

0,03 

 

5.2 

 2000—

3000 
 8,3 <600 150 <150 <1100 <300 <700 4,0—

5,0 

Викликає підлуження ,  

середнє, сильне 

осолонцювання за Na, 

слабке за Mg, можливе 

засолення 

1,7—2,2 0,008—

0,025 

 

5.3 

 2000—

3000 
 8,5 <600 140 <170 <1100 <300 <700 5,0—

6,0 

Викликає сильне 

осолонцювання за Na і 

Mg, підлуження , 

хлоридно-натрієве 

засолення 

2,2—2,8 0,006—

0,018 

6
. 

Н
еп

р
и

д
ат

н
а 

д
л
я
  

зр
о

ш
ен

н
я
  

  

ґр
у

н
ті

в
 

 6  3000  8,0 680 170 170 1100 <300 700  6  Викликає засолення й 

осолонцювання, при 

меліорації 

співвідношення  

Na/Са 

 не вирівнюється 

- - 

 

* прочерк означає відсутність потреби для перших 5 класів і неможливість меліорації для 6 класу води    
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Вода з мінералізацією більше 3 г/дм
3
, із співвідношенням Na/Ca 

> 6,0, умістом сульфат-іонів більше 20 мг-екв/дм
3
  непридатна для 

зрошення. 

До першого класу віднесені дуже прісні, прісні, солонуваті, 

помірно солоні, солоні природні води з мінералізацією до 2,0 г/дм
3
, 

рН 6,5—7,5, гідрокарбонатного кальцієвого складу, із умістом 

натрію менше 33%, кальцію - більше 33% від суми катіонів, хлору < 

10 мг-екв/дм
3
, співвідношенням Na/Ca < 1, а Na/(Ca+Mg) < 0,7. За 

умістом солей у водах першого класу і їхньому впливу на ґрунти 

виділено чотири підкласи: до 0,6; 0,6—1,0; 1,0—1,5, 1,5—2,0 г/дм
3
.    

Зрошення дуже прісною водою (менше 0,5 г/дм
3
) у перші роки 

зрошення веде до інтенсивного розчинення й виносу солей, 

опрісненню кореневого шару ґрунтів, вимиванню карбонатів.  Отже, 

така вода є обмежено придатною для зрошення. До першого 

підкласу першого класу відносяться води рік Дніпро, Дунай, 

Дністер, Південний Буг, Альма, Кача, Бельбек, Чорна й ін. 

У другий підклас віднесені прісні дренажно-скидні води 

Краснознам’янської, Каланчакської й інших зрошувальних систем 

Причорномор'я, води рік Криму (Біюк-Карасу, Салгир і ін.), ґрунтові 

води зрошуваних масивів Наддніпрянщини.      

До третього підкласу першого класу — солонуваті дренажно-

скидні води Причорномор'я, ґрунтові і підземні води і води ріки 

Інгул в окремі періоди року. 

До четвертого підкласу — деякі підземні неогенові водоносні 

горизонти півдня України й Криму, що мають гідрокарбонатний 

кальцієвий склад із мінералізацією 1,5—2,0 г/дм
3
. Такі води 

використовуються в Сакскому районі Автономної Республіки Крим.  

Другий клас включає води, мінералізація яких така ж як і вод 

першого класу, але з більш високим рН, що мають потребу в зміні 

реакції.  

У перший підклас другого класу віднесені слабо лужні води, 

другий — середньо лужні, третій — сильно лужні із загальною 

мінералізацією до 2 г/дм
3
, гідрокарбонатного кальцієвого складу 

(табл. 6,18).  

Ознакою класу є потреба в зниженні лужності лужних вод 

шляхом внесення кислот перед поливами. Води першого класу 

можуть неодноразово за вегетаційний період переходити в другий 

клас і навпаки. Єдиною відмінністю між класами є величина рН.   
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Для зниження лужності води по трасі каналу не нижче 7,5 на 1 

м
3
 води, віднесеної до другого класу (Дніпро, Дунай, Дністер, 

Південний Буг, Салгир, Биюк-Карасу й ін.), рекомендується вносити 

концентровану (92 %) Н2SO4  у залежності від терміну використання 

цієї води після меліорації (табл. 6.19). 

 

Таблиця 6.19 . Дози  Н2SO4 для  нейтралізації лужності  

зрошувальної води при різних термінах використання цієї 

 води  після меліорації, г/м
3
  

 

 рН 

природної 

води  

Терміни використання для зрошення після 

меліорації, год 

 10  24  72 

 8.0—8.2  18—20  25—28  30—36 

 8.2—8.4  20—23  28—31  36—42 

 8.5—8.8  23—26  31—35  42—48 

 8.8—9.0  26—28  35—39  48—54 

 
При використанні Н2SO4 іншої концентрації необхідне 

перерахування норм за формулою 

  ДХ = 
2

1

С

ДС
,     (4.10)  

де ДХ, г/м
3
 — доза кислоти меншої концентрації; С1 — концентрація 96 %-

вої Н2SO4; С2  — концентрація наявної Н2SO4,%; Д - доза 96 %-вої Н2SO4.  

Повне змішування води з кислотою по периметру каналу 

спостерігається  приблизно в 50 м від місця введення (дозатора). 

У третій клас об'єднані природні прісні, солонуваті і помірно 

солоні води з мінералізацією до 2,0 г/дм
3
, рН  8,0—8,5, хлоридного 

натрієвого, сульфатного натрієвого типу, що можуть бути насичені 

кальцієвими солями (фосфогипс 0,4—1,8 кг/м
3
) для вирівнювання 

умісту Na
+
/Са

2
.  Обмеження мінералізації вод до 2,0 г/дм

3
 зв'язано з

 

тим, що при насиченні кальцієвими солями їхня мінералізація 

зростає на 0,8—1,0 г/дм
3
, а використання природних вод із 

мінералізацією, більшою 3,0 г/дм
3
, може викликати засолення 

важких ґрунтів чорноземного типу. 

Поділ на підкласи проведено за рівнем загальної мінералізації, 
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рН, умістом натрію й кальцію, співвідношенню катіонів, потреби в 

меліоранті.  Перший підклас — води з мінералізацією  1 г/дм
3
, рН  

  8,0, співвідношенням Na
+
/Са

2+ 
 1,0—2,5, а Na

+ 
/(Са

2+ 
+ Mg

2+
)

 
   0,7; 

другий — 1,0—1,5 г/дм
3
,   8,3,  2,5—4,0,  0,9 і третій – 1,5—2,0 

г/дм
3
,   8,5, 4,0—6,0,   1,2  відповідно (табл. 6.18). 

До третього класу відносяться природні води рік Сіверський 

Донець, Інгулець, Самара, Вовча, Інгул, Сарата, Когильник, 

придунайських озер: Сасик, Китай, Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, 

Кагул. Води цих річок вимагають поліпшення хімічного складу 

шляхом внесення кальцієвих солей (фосфогіпс, гіпс, вапно), а іноді і 

сірчаної кислоти. 

Дозу фосфогіпсу, необхідну для меліорації природної води в 

залежності від умісту в ній Na і співвідношення Na
+
/Сa

2+
 можна 

установити за діаграмою (рис. 18), отриманої автором при 

експериментальних дослідженнях у лабораторних умовах із водами 

ріки Інгулець і озера Сасик.   

До четвертого класу віднесені за хімічним складом і загальною 

мінералізації, ті ж води, що й до третього, але зі значно більш 

високим рН і концентрацією карбонат іонів. Води четвертого класу 

вимагають одночасного зниження лужності, нейтралізації соди 

сірчаною кислотою (10—40 г/м
3
) і насичення кальцієвими солями 

фосфогіпсу (0,4—1,8 кг/м
3
).  

Як правило, у водах із мінералізацією до 1,5 г/л співвідношення 

Na
+
/Са

2+
 не перевищує 2,5, а у водах із мінералізацією більше 2,0 

г/дм
3
 не буває менше 4,0.  

До п'ятого класу
 

автором віднесені солоні природні води з 

мінералізацією 2,0—3,0 г/дм
3
, середньо й сильно лужної реакції, 

співвідношенням Na
+
/Са

2+
  3,0, а Mg

2+
/(Mg

2+
+Са

2+
)  0,6.  Клас має 

три підкласи (за умістом катіонів і їх співвідношенням). Перший 

підклас - води зі співвідношенням Na
+
/Са

2+
 3,0—4,0, другий — 4,0—

5,0 і третій  5,0—6,0.  

Води цього класу вимагають насичення кальцієвими солями, 

більш високими дозами фосфогіпсу (1,3—2,8 кг/м
3
, або на 30—40 % 

вище в порівнянні з попереднім класом), зниження лужності 

сірчаною кислотою й розведення прісною водою в  співвідношенні 1 

до 3—5. До цього класу відносяться води рік Сіверський Донець, 
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Рис. 18. Визначення потреби в дозі фосфогіпсу при меліорації природної води в залежності від умісту 

натрію та відношення Na/Ca за приведеними  рівняннями та лініями регресії 

y(1,1-2) = 0,0034x2 - 0,0572x + 0,8099

R2 = 0,9955

y(2,1-3) = 0,0064x2 - 0,1289x + 1,3763

R2 = 0,9972

y(3,1-4) = 0,0054x2 - 0,0767x + 1,0573

R2 = 0,9982

y(4,1-5) = 0,0033x2 + 0,0208x + 0,3644

R2 = 0,9977

y(5,1-6) = 0,008x2 - 0,1055x + 1,4034

R2 = 0,9996
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Інгулець, Самара, Вовча, Кальміус, Кальчик, Міус, Молочна, озер 

Сасик і Китай в окремі періоди року. 

Шостий клас — непридатні для зрошення води з мінералізацією 

 3,0 г/дм
3
, співвідношенням Na

+
/Са

2+
  6,0, вмістом хлору  20 мг-

екв/дм
3
, сульфатів  20 мг-екв/дм

3
 і Na

+
  65 % від суми катіонів.  

До цього класу відносяться води Хаджибейського, 

Тилігульського, Березанського, Молочного й південної частини 

Дністровського лиманів. 

 
 Контрольні питання 

1. Яка площа зрошуваних земель в Україні? 2. Яка загальна мінералізація природної 

води джерел зрошення в Україні? 3. Води яких джерел зрошення відносяться до 

прісних? 4. Води яких джерел зрошення відносяться до мінералізованих? 5. На яких 

зрошувальних системах України і на яких площах використовується для поливів 

вода р. Дніпро? 6. Наведіть іригаційні характеристики води р. Дніпро? 7. 

Охарактеризуйте зрошувальні системи, на яких використовується для поливів вода 

р. Дунай? 8. Охарактеризуйте іригаційні характеристики природної води р. Дністер? 

9. На яких площах і яких зрошувальних системах використовується для зрошення 

вода р. Дністер? 10. На яких площах і яких зрошувальних системах 

використовується для зрошення вода р. Південний Буг? 11. Охарактеризуйте 

іригаційні властивості води р. Інгулець? 12. На яких зрошувальних системах 

використовується для зрошення вода р. Інгулець? 13. Охарактеризуйте іригаційні 

характеристики води придунайських озер. 14. Для зрошення земель яких систем 

використовуються води Придунайських озер? 15. Охарактеризуйте якість 

дренажно-скидних вод рисових систем. 16. Які води називають стічними. На які 

групи за ступенем придатності для зрошення вони поділяються? 17. Назвіть 

зрошувальні системи України, землі яких зрошуються стічними водами? 18. Назвіть 

хімічний склад біологічно очищеної води різних міст України? 19. Які вимоги до 

вибору ділянок під зрошення стічними водами?  20. Назвіть орієнтовні зрошувальні 

норми при поливі стічними водами? Від яких природних умов вони залежать? 21. 

Назвіть умови, за яких можливе використання для зрошення стічних вод 

тваринницьких комплексів? 22. Чим відрізняються механічно очищені стічні води 

тваринницьких комплексів від біологічно очищених? 23. Як визначається 

іригаційна якість води за методикою Ізраельсона? 24. Наведіть формули для 

визначення оцінки поливної води за методикою Стеблера? 25. За якими 

параметрами оцінював якість поливної води М.Ф. Буданов? 26. Як оцінюється 

якість поливної води у зв’язку із загрозою натрієвого осолонцювання ґрунтів за 

методикою Антіпова-Каратаєва та Кадера? 27. Як оцінюється поливна вода за 

загрозою магнієвого осолонцювання ґрунтів? 28. Наведіть методику оцінки води 

запропоновану Департаментом сільського господарства США? 29. Наведіть 

методику оцінки якості поливної води за Можейко та Воротнік? 30. Як оцінюється 

поливна вода за кількістю токсичних солей в еквівалентах хлору? 31. Як оцінюється 

поливна вода за вмістом мікроелементів та важких металів? 32. Як оцінюється 

поливна вода за гранично допустимими концентраціями пестицидів?  
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Розділ 6 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ҐРУНТАХ 

 

Учення про солі і розчини пройшло тривалу історію розвитку і 

випробувало на собі вплив різних філософських точок зору про 

будову речовини, починаючи  від корпускулярної теорії ХVІІ ст. до 

сучасних матеріалістичних уявлень про будову й рух матерії, від 

пошуків універсального розчинника до знань закономірностей 

розчинення солей у багатокомпонентних системах. 

З усієї розмаїтості солей, відомих сучасній хімії, нас цікавлять 

тільки ті, які накопичуються у ґрунтах. Їх утворюють наступні 

аніони й катіони: СО3, НСО3, Сl, SO4, NO3, NO2, Ca, Mg, Na, K, що 

входять до складу більшої кількості простих і комплексних сполук. 

Вважається доведеним, що солі у ґрунтовій товщі накопичуються 

переважно в результаті підняття  капілярами ґрунтових вод у верхні 

горизонти й випаровування їх із поверхні ґрунту (Висоцький, 1899-

1905; Богдан, 1900; Гедройц, 1912; Віленський, 1924; Ковда, 

1937,1946 і багато інших). 

Ґрунтові води, які заповнюють капіляри ґрунтової товщі, факти-

чно стають розчинами. Усі зміни в них протікають у відповідності з 

умовами ґрунтового середовища як трьохкомпонентної системи, яка 

знаходиться під впливом різких коливань гідротермічних факторів, 

життєдіяльності рослин, тварин і людини.  

У ґрунтових умовах процеси накопичення солей у твердій фазі 

випробують додатковий вплив ґрунтового вбирного комплексу. 

Ґрунтовий вбирний комплекс, володіючи великою ємністю вбирання 

катіонів лужних металів і лужних земель, на окремих стадіях 

метаморфізму витягає з розчинів, то двохвалентні катіони лужних 

земель, то одновалентні катіони калію й натрію і тим самим 

регулюють випадіння тих або інших солей у тверду фазу (Курнаков, 

1896; Іванова, 1939; Ковда, 1946 і ін.). Найбільш детально 

характеристику накопичення солей у ґрунтових розчинах, ґрунтових 

водах, ґрунтах і породах дають у монографіях А.В. Ковда (1946) і 

Н.І. Базилевич (1965). 

Важливо відмітити, що при метаморфізмі ґрунтових розчинів 

при одночасному випадінні в осад гіпсу ґрунти насичуються не 

тільки солями натрію, але й обмінним натрієм. 
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6.1. Розчинність солей у різних умовах 

 

Розчинність – здатність речовин утворювати з іншими 

речовинами однорідну систему – розчин. Мірою розчинності  

речовин є концентрація її насиченого розчину при даних темпера-

турі й тиску. Розчинність твердих і рідких тіл у рідинах, звичайно, 

збільшується з підвищенням температури, а розчинність газів у  

рідинах від нагрівання зменшується й зростає із збільшенням тиску. 

Розчинниками називають індивідуальні рідини або рідинні 

суміші, які застосовуються для приготування розчинів. Розріз-

няють неорганічні й органічні розчинники. Серед неорганічних 

розчинників найбільшого практичного значення набула вода, яка є 

найуніверсальнішим розчинником. З органічних розчинників найбі-

льше значення мають: вуглеводні (бензин, гас, бензол, толуол тощо), 

спирти (етиловий, метиловий, аліловий та ін.), аміни (етиламін, ані-

лін), кетони (ацетон), хлорорганічні сполуки (чотирихлорид вугле-

цю, хлороформ, дихлоретан) тощо. Органічні розчинники широко 

застосовують у лакофарбовій і текстильній промисловості, у вироб-

ництві синтетичного волокна, полімерів, клеїв, вибухових речовин. 

Розчинами називають гомогенні (однорідні) суміші з кількох 

компонентів (речовин). В розчині компоненти рівномірно розподі-

лені в усьому об’ємі, і кожний елемент об’єму характеризується 

однаковими хімічними й термодинамічними властивостями. Практи-

чно усі рідини, що є в природі, являють собою розчини. Крім рідких 

розчинів, існують газові розчини, їх називають газовими сумішами 

(наприклад, повітря) і тверді розчини (легкі сплави). Розчинення 

одного компонента у другому відбувається в деяких межах 

змінювання концентрації. За концентрацією розчиненої речовини 

розчини поділяють на насичені, ненасичені й пересичені. 

Насичений розчин – розчин, що перебуває в динамічній 

рівновазі з надміром розчиненої речовини, тобто з такого 

розчину в одиницю часу виділяється стільки ж речовин, скільки 

поступає. Концентрація насиченого розчину характеризує розчин-

ність речовин за даних умов. Розчинність виражається у відносній 

ваговій (%) і об’ємній (долі одиниці), ваговій (кг/м
3
), молярній 

(кмоль/м
3
) формах,  у кг або молях на 1 кг чистої води. 

Розчинність ґрунтових солей, як і всіх солей, - величина непос-

тійна і залежить від багатьох факторів – найбільше від хімічного 
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складу солей і температури середовища, концентрації інших солей у 

розчині, і розчинених газів особливо від парціального тиску СО2 у 

ґрунтовому повітрі, реакції середовища, обмінних реакцій між соля-

ми, між солями й увібраними основами. Розчинність солей протікає 

з неоднаковою швидкістю, яка залежить від декількох факторів; 

кількості розчинника, щільності будови ґрунтового профілю, дис-

персності солей, перемішування рідини й дифузії солей, обмінних і 

окислювально-відновлювальних реакцій, біохімічного поглинання 

речовин. При однакових температурних умовах (20 °С) солі розмі-

щуються в наступному порядку при зменшенні розчинності: 

1. Mg(NO3)2, NaNO3, NaNO2, CaCl2, MgCl2, NaCl, MgSO4; 

2. Na2CO3, Na2SO4, NaHCO3; 

3. Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, CaSO4. 

Солі першої групи мають найвищу розчинність у воді (до 27-70 

г на 100 г насиченого розчину) і характеризуються відносно 

невеликими змінами її при підвищенні або пониженні температури 

середовища. 

Солі другої групи порівняно із солями першої мають меншу 

розчинність при низьких температурах, різко збільшуючи її при 

підвищенні температури. Особливо показова в цьому відношенні 

сіль сульфат натрію (Na2SO4), розчинність якої при температурі від 0 

до 100 °С підвищується з 45 г/л до 425, тобто майже в 10 раз, а 

розчинність соди зростає приблизно в 4 рази. 

Ця властивість сульфату натрію змінювати розчинність має 

суттєве значення при визначенні термінів промивок сульфатних 

засолених ґрунтів. При промивках сульфатних солончаків у холод-

ний період року промивна вода на поверхні ґрунту і верхніх горизо-

нтах має більш низьку температуру, ніж у нижніх шарах. В міру пог-

либлення у ґрунтовий профіль температура промивних вод посту-

пово підвищується, насиченість розчину буде сприяти розчиняти 

нові порції солей.  

У третю групу водорозчинних солей приведеного вище ряду 

входять бікарбонати магнію й кальцію [Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2] та 

гіпс. Ці солі мають невелику розчинність і незначну їх зміну в різних 

температурних умовах. 

У природних умовах (соляні озера, ґрунтові води, ґрунтові 

розчини) зустрічаються не окремі чисті солі, а їх складні суміші, які 

утворюють багатокомпонентні системи, де солі неоднакового 
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хімічного складу знаходяться в різних кількісних відношеннях між 

собою. У таких системах слабо розчинні солі завжди знаходяться як 

у розчині, так і у твердій фазі. Легкорозчинні солі у твердій фазі 

зустрічаються значно рідше. Частіше вони входять до складу розчи-

нів і частково дисоціюються на іони. В залежності від іонної сили 

навколо кожного іону існує гідратна оболонка з орієнтованих моле-

кул води. Іони сильних кислот і основ безпосередньо впливають на  

розчинність солей слабих кислот, посилюючи або ослаблюючи їх 

розчинність порівняно з розчинністю кожної з цих солей при анало-

гічній температурі у чистій воді. Крім того, на розчинність солей, 

головним чином, карбонатів кальцію й магнію, сильний вплив має 

парціальний тиск СО2 повітря. 

Прикладом мінливої розчинності під впливом інших солей 

може слугувати гіпс. Його розчинність у присутності хлориду нат-

рію у різних температурних умовах досліджено протягом 1855-1950 

років багатьма хіміками: Ланге, Сейнер (1855), Тилден, Шенстон 

(1885), Камерон (1901),  Н.А. Орлов (1902), Дитріх і Камінер (1916), 

Сборгі (1926), С.А. Щукарєв, Н.В. Кудряшова (1950) і ін. 

При підвищенні концентрації хлориду натрію у розчині до 317 

г/л розчинність гіпсу дещо зменшилась, але не нижче 5,8 г/л. У 

випадку зниження концентрації NaCl до нуля розчинність гіпсу 

знижувалась до 2,08 г/л. Збільшення розчинності гіпсу у присутності 

хлориду натрію пояснюється взаємними реакціями між ними з 

утворенням інших солей: 

За даними досліджень Е.Б. Штиріної й Е.В. Фролової (1949) та 

за даними інших авторів в інтервалі температур 14-26 °С найвища 

розчинність гіпсу наступає при концентрації хлориду натрію 117-

144 г/л і складає 7,2-7,5 г/л  (табл. 6.1).  

NaCl + CaSO4 ↔ CaCl2 + Na2SO4.    (6.1) 

Виходячи з приведеної схеми реакції, можна зробити припу-

щення, що підвищення розчинності гіпсу у цьому випадку обу-

мовлюється витратами частини катіонів Са
2+

 на утворення СаСl2, а 

аніону SO4 на утворення Na2SO4. Збільшення розчинності гіпсу у 

випадку витрати його Са
2+

 на інші реакції, в тому числі і на 

поглинання колоїдами, спостерігається і при промивці ґрунтів. 

Присутність солей натрію у розчині впливає також і на 

розчинність карбонатів кальцію й магнію. 
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Таблиця 6.1. Розчинність гіпсу г/л у залежності від концентрації 

хлориду  натрію (за даними Е.Б. Штиріної й Е.В. Фролової, 1949) 

  

NaCl CaSO4·2H2O NaCl CaSO4·2H2O 

217,23 5,816 50,04 6,003 

283,50 6,102 19,81 4,312 

331,51 6,654 14,87 3,850 

180,75 7,056 10,07 3,405 

152,13 7,230 4,97 2,899 

138,76 7,236 2,49 2,438 

119,87 7,216 0,0 2,083 

86,10 6,865 - - 

 

При розчиненні карбонату магнію у воді в присутності хлориду 

або сульфату натрію реакції між солями протікають за наступними 

схемами: 

MgCO3 + 2 NaCl ↔ MgCl2 + Na2CO3,  (6.2) 

MgCO3 + Na2SO4  ↔ MgSO4 + Na2CO3.  (6.3) 

В обох випадках утворена сіль цих реакцій у розчині – 

нормальна сода. У зв’язку з цим при промивках засолених ґрунтів, 

які завжди вміщують карбонати лужних земель, хлорид і сульфат 

натрію, слід очікувати появи соди у ґрунтовому розчині і в 

промивній воді, яка фільтрується через профіль ґрунту. Кількість 

соди буде тим більшою, чим більше буде у початкових солях 

сульфату й хлориду натрію. 

Приблизно така ж картина спостерігається й у випадку 

розчинення у воді карбонату кальцію у присутності тих же солей 

натрію: 

CaCO3 + 2NaCl ↔ CaCl2 + Na2CO3,   (6.4) 

CaCO3 + Na2SO4 ↔ CaSO4 + Na2CO3.   (6.5) 

Після протікання цих реакцій утворюються солі, з одного боку, 

хлорид кальцію й гіпс, а, з іншого – нормальна сода. 

У ґрунтовому середовищі на розчинність карбонатів має вплив 

наявність СО2 повітря. Розчиняючись у воді, СО2 утворює вугільну 

кислоту Н2СО3,  і підвищує розчинність карбонатів лужних земель. 

Вплив парціального тиску СО2 на розчинність карбонатів вивчали 

Фриер, Джонсон і Кляйном (1929), а узагальнив ці дані К.К. Гедройц 
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(табл. 6.2, 1955).      

 

Таблиця 6.2. Розчинність кальциту MgCO3  у воді при температурі  

25 °С в присутності різної кількості СО2  

 

Парціальний 

тиск СО2, атм. 

Уміст в 100 мл води, мг-моль 

Са
2+ 

Mg
2+ 

0,00031 0,52 10,13 

0,00093 0,76 16,24 

0,00334 1,17 22,10 

0,00690 1,51 25,07 

0,04320 2,87 45,01 

0,11160 4,03 62,66 

0,96840 8,91 213,50 

  

Отже, із підвищенням парціального тиску СО2 розчинність 

СаСО3  і MgСО3 у воді зростає, але не пропорційно зростанню тиску 

СО2. Так, при зростанні парціального тиску від 0,00031 до 0,96840 

атм, тобто в 3123 рази, розчинність карбонату кальцію зросла тільки  

з 0,52 до 8,91 мг-моль в 1000 г води або в 17 разів, а розчинність 

карбонату магнію – у 21 раз з 10,13 до 213,5 мг-моль у літрі води. 

Варто наголосити, що при будь-якому парціальному тиску 

розчинність карбонату магнію в 20-14 рази вища розчинності 

карбонату кальцію. 

 

 

6.2. Значення розчинності сполук 

 

Міграційна спроможність розчинених продуктів вивітрю-

вання й ґрунтоутворення тим вища, чим більша їх розчинність у 

воді. Такі малорозчинні сполуки, як силікати (ортоклаз - KAlSi3O8, 

альбіт – NaAlSi3O8, анортит – CaAl2Si2O8 й ін.), вуглекислий кальцій 

(СаСО3) і доломіт [СаMg(CO3)2], при випаровуванні ґрунтових і 

підземних вод швидко утворюють насичені розчини, випадають в 

осад і акумулюються у осадових породах і ґрунтах. Малорозчинні 

сполуки [(силікати: рогова обманка – Са(Mg,Fe)3(SiO3)4, каолініт – 

H2Al2Si3O8·H2O, монтморилоніт - H2Al2Si2O12·2H2O, мусковіт – 
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H4K2C(AlFe)6Si6O24), вуглекислий кальцій, вуглекисле залізо (FeCO3) 

й марганець (MnCO3), фосфати кальцію (Ca3P2, Ca3(PO4)2, 

CaHPO4·2H2O, Ca(H2PO4)2·H2O)] не можуть мігрувати на далекі 

відстані від місця утворення. Міграційна спроможність гіпсу 

значно вища, особливо у сумішах з іншими солями хлоридом натрію 

й магнію (NaCl, MgCl2), коли розчинність гіпсу збільшується з 1,9 до 

10-15 г/л. Розчинність гіпсу і вуглекислого кальцію сильно 

розрізняється, тому у природі часто зустрічаються порізно зони 

акумуляції вуглекислого кальцію (СаСО3) й зони акумуляції гіпсу 

(СаSO4∙2H2O), але у багатьох випадках вони концентруються у 

одних і тих же ґрунтах і наносах. 

Значно вища розчинність вуглекислих і сірчанокислих солей 

натрію (Na2CO3, Na2SO4) та калію (K2CO3, K2SO4). Відповідно і їх, 

міграційна спроможність також набагато більша. Тому циркуляція 

підземних і наземних вод сприяє вилуговуванню й переміщенню 

сульфатів і карбонатів лугів на порівняно далекі відстані й 

обумовлює їх просторове розділення від карбонатів і сульфатів 

кальцію. Особливо велика розчинність хлоридів кальцію й магнію 

(CaCl2, MgCl2), а також нітратів натрію й кальцію [NaNO3, Ca(NO3)2]. 

Міграційна спроможність цих компонентів незвичайно велика, і 

вони акумулюються зазвичай на значній відстані від місця 

утворення, формують розчини дуже високих концентрацій і 

ґрунти сильної засоленості. 

Найменшу розчинність у воді при 20С мають солі карбонат 

кальцію (СаСО3) та сульфат кальцію (СaSO4) відповідно 0,8-0,9 та 

2,0 г/л., найвищу – нітрат амонію (NH4NO3) – 1770 г/л. Для інших 

солей ці значення такі: карбонат калію (К2СО3) – 11; гідрокарбонат 

натрію (NaHCO3) – 98; гідрокарбонат кальцію (Ca(HCO3)2) – 168; 

карбонат натрію (Na2CO3) – 218; нітрат калію (KNO3) – 318; хлорид 

калію (KCl) – 340; сульфат магнію (MgSO4) – 445; хлорид магнію 

(MgCl2) – 545; хлорид кальцію (CaCl2) – 745; нітрат натрію (NaNO3) 

– 845. 

Відомо, що розчинність деяких солей міняється у залежності від 

умов середовища: температури розчину, присутності, або відсут-

ності супутників, які підвищують, або понижують їх розчинність. 

Розчинність деяких сполук, наприклад, хлористого натрію (NaCl), 

мало змінюється у залежності від температури. Тому хлористий 

натрій відзначається високою стійкою міграційною спромож-
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ністю незалежно від сезону як у жарких, так і в холодних 

широтах Землі. Розчинність вуглекислих і сірчанокислих солей 

натрію (Na2CO3, NaHSO4) й калію (K2CO3, KHCO3), є високою при 

температурі +20-30 С, різко знижується при +10С  і особливо при 

нульових і мінусових температурах. Це веде до швидкого 

перенасичення ґрунтових вод і ґрунтових розчинів сірчанокислими 

й вуглекислими солями натрію, випадінню їх в осад і відділенню від 

хлоридів.  

Зазвичай легкорозчинні солі мігрують у ґрунтових розчинах і 

ґрунтових водах у вигляді сумішей. Присутність одних компонентів 

сприяє підвищенню або пониженню розчинності інших. Так, 

хлористий натрій дуже помітно підвищує розчинність вуглекислого 

кальцію. При високих концентраціях сульфату натрію (Na2SO4) 

знижується розчинність сірчанокислих солей кальцію (СаSO4). У 

цьому проявляється вплив відомого правила про зниження 

розчинності солей у присутності однойменних іонів. 

Розчинність вуглекислого й сірчанокислого кальцію різко 

міняється у залежності від реакції середовища, температури й кіль-

кості вугільної кислоти, яка присутня у атмосфері й розчині. Підви-

щення парціального тиску вуглекислоти, так же, як і зниження 

температури, різко збільшує розчинність вуглекислого кальцію. 

Відмічені зміни у розчинності різних солей у залежності від 

температури й присутності інших солей обумовлюють виникнення 

просторової диференціації хімічного складу солей на території 

материків у ґрунтах, наносах, ґрунтових водах і озерах.  

Вивчення геохімічних особливостей засолення ґрунтів і 

материнської породи в межах України свідчить про існування 

визначеної закономірності поширення їх на території. У 

материковій частині геохімічні зони засолення ґрунтів змінюються в 

напрямку з півночі на південь - від зони Лісостепу до Присивашшя - 

у міру зниження гіпсометрії у наступному ряді послідовності: 

содове, хлоридно-сульфатно-содове, содово-хлоридно-сульфатне, 

хлоридно-сульфатне, сульфатно-хлоридне (Марюшин, 1996 р.). 

 У Криму зміна геохімічних зон засолення відбувається в 

напрямку з півдня на північ - від передгір'їв до Присивашшя - також 

у міру зниження гіпсометрії - у такій послідовності: гідрокар-

бонатне, сульфатне, сульфатно-хлоридне,  хлоридне.  

Вплив органічної речовини на геохімічну рухомість елементів 
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і їх сполук такий само значний, як і вплив мінеральних солей. Так, 

гумусові кислоти, особливо фульвокислоти сприяють збільшенню 

рухомості заліза, марганцю, алюмінію, нікелю, кобальту, міді. 

Утворені фульвати з цими металами, як правило, розчинні у великих 

кількостях і, поступають у ґрунтові розчини, підземні води, джерела 

й річки. Водні розчини цих органо-мінеральних сполук мають бурий 

і темно-бурий колір. 

Чим вищий рівень кольоровості води різних річок, тим вища 

у ній концентрація марганцю, нікелю, кобальту, міді, алюмінію, 

заліза. Так, у водах Дніпра на долю перерахованих органомінераль-

них сполук припадає до 50-70 %, які утворюють гумусові кислоти. 

Розчини гумінової кислоти при кислотній або нейтральній 

реакції водного середовища сприяють осадженню алюмінію, 

заліза, марганцю, міді, нікелю, кобальту, цинку. У лужному 

середовищі утворюються рухомі колоїдні розчини гумітів лугів, які 

переміщуються з капілярною вологою у ґрунтах, поступають у 

підземні води й річки. 

Рівень кислотності середовища з рН 5-6 і менше значною мірою 

сприяє зростанню рухомості сполук заліза, марганцю, алюмінію,  

доломіту (CaCO3·MgCO3), кальциту (CaCO3), гіпсу, які у кислому 

середовищі інтенсивно розчиняються й руйнуються. 

Рис. 19. Розчинність кремнезему й глинозему у залежності від 

величини рН (Currens, 1949) 

 

Сполуки кремнію більш розчинні й рухомі у лужному 

середовищі при рН більше 8. Алюміній має два піки розчинності при 

рН  3-3,5 та 9-10. У першому випадку алюміній веде себе як катіон, у 
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другому – як аніон (рис. 19). 

Трьохвалентне залізо випадає у осад при рН середовища 3-5, 

двохвалентне – 5,5-7,5, алюміній – 4-6, берилій – 6, цинк - 6-7, 

марганець – 8,5-10, магній –10,5-11 (Ферсман, 1954).  

Мікроелементи Sr, Be, Cu, Zn, Cr, Mn, Co рухомі у кислому 

середовищі, а As, Cr, Mo, V –  у лужному. Такі елементи як Li, Rb, 

Cs, Br, I рухомі у широкому діапазоні рН.  

 

 

6.3. Вилуговування 

 

Під вилуговуванням розуміють перехід у рідку фазу одного або 

декількох компонентів твердої речовини під впливом водного 

розчину газів, кислот, лугів і інших речовин. 

На відміну від розчинення вилуговування - це більш складний і 

найчастіше необоротний процес, звичайний у природних умовах 

(наприклад, розкладання породи підземними водами). Найбільш 

розповсюдженими в природних водах видами вилуговування є 

вуглекислотне вилуговування, гідроліз, окислювання. Усі види 

вилуговування супроводжуються хімічною взаємодією компонентів 

твердої речовини з водою і розчиненими в ній раніше речовинами 

(газами, кислотами, лугами й ін.). 

При вуглекислотному вилуговуванні компоненти, що надто-

дять із твердої речовини, взаємодіють із водою і розчиненим у ній 

вільним вуглекислим газом. Наприклад, при вилуговуванні 

карбонатних порід найбільш поширені реакції типу 

СаСО3 + СО2 +Н2О ↔ Са
2+

 + 2НСО3
-
   (6.6) 

При гідролізі відбувається зв'язування одного з іонів води або 

обох із компонентами твердої фази з утворенням важкорозчинних 

речовин. Наприклад, гідроліз силікатів натрію, сульфатів алюмінію 

й заліза супроводжується наступними реакціями: 

2Na2SiO3 + Н2O → Na2Si2O5 + 2NaОН;  (6.7) 

А12(S04)3 + 6Н2О  → 2А1(OН)3 + ЗН2SО4;  (6.8) 

Fе2(S04)3 + 6Н20  → 2Fе(OН)3 + ЗН2SО4;                      (6.9) 

FеSО4 + 2Н3О → Fе(OН)2 + Н2S04,            (6.10) 

При гідролізі в системі вода - породи відбувається заміщення 

катіонів породи на водневі і гідроксильні іони, які утворюються у 

великих кількостях при дисоціації води в присутності кислот: 
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NаА1Si3О8 + Н2О + СО2 → НА1Si3О8 + NаНСО3;  (6.11) 

 4NaА1Si3О8 + 6Н2О + 4СО2 →  (ОН)8А14 Si4О10 + 4NаНСО3 + 8SiO2.  (6.12) 

При окислюванні речовини твердої фази ґрунту взаємодіють із 

киснем, розчиненим у воді і, утворюються нові речовини, які 

переходять у розчин і в залежності від розчинності утримуються в 

ньому або випадають в осад: 

4Fе(OН)2 + О2 + 2Н2О  → 4Fе(OН)з;   (6.13) 

2FеS2 + 7О2 + 2Н2О = 2FеSО4 + 2Н2SО4;   (6.14) 

4FеS04 + 2Н2SО4 + О2 = 2Fе(SО4)3 + 2Н20;  (6.15) 

РbS + 2О2 = РbS04.  (6.16) 

Зі збільшенням загальної концентрації різних солей у 

водному розчині зростає інтенсивність переходу в розчин деяких 

слабо розчинних сполук (кальцій, доломіт, гіпс і ін.).  

Розчинність солей СаСО3, СаSО4, МgСО3 і ін., дуже значно 

підсилюється, якщо в підземних водах містяться певні гази, кисло-

ти, луги й інші, тобто вода зв'язана з процесом вилуговування.  

Процеси вилуговування й розчинення солей у ґрунтах і водо-

вмісних породах відіграють головну роль при формуванні іонно-

сольового складу іригаційно-грунтових вод і вод порового простору 

зони аерації в наступних випадках: 1) при інфільтрації прісних зро-

шувальних вод у засолених породах зони аерації; 2) при значній 

амплітуді коливань дзеркала ґрунтових вод у зоні засолених порід; 

3) при русі іригаційно-ґрунтових вод у напрямку областей розванта-

ження в умовах слабкого водообміну; 4)  при наявності у водах 

значної кількості  хімічно активних речовин (кислот, газів, лугів). 

На рис. 20 за даними Лозовіцького П.С.,Каленюка С.М. (2002) 

приведено діаграми сумарного вилуговування (а в деяких випадках і 

накопичення) токсичних солей  (т/га) із 1-метрової товщі хлоридно-

го солончаку важко суглинкового (“Таврія” Нижньогірського р-ну 

АРК) у залежності від об'єму промивної норми, рівня залягання 

ґрунтових вод та початкового запасу токсичних солей у 1-м шарі 

ґрунту. З рисунка видно, що зростання подачі води на промивку 

ґрунту, глибини до рівня ґрунтових вод сприяє зростанню 

вилуговування хлоридів, гіпсу, сульфатів натрію та магнію й 

винесенню їх у дренажну мережу разом із дренажним стоком. Разом 

із тим, малі промивні норми (4000-6000 м
3
/га) при близькому 

заляганні рівня ґрунтових вод (менше 1,5 м) у літньо-осінній період 

не тільки  не сприяють вилуговуванню солей, але й засолюють ще 
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більше верхній метровий шар за рахунок випаровування й 

підтягування солей з ґрунтової води (накопичення солей може 

складати до 36 т/га).   

Рис. 20. Вилуговування (накопичення) солей з 1-метрової  товщі 

 ґрунту в залежності від промивної норми, глибини РГВ, 

 та початкового запасу солей 

 

Отже, при промиванні ґрунту велику роль відіграє зростання 
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глибини закладання дренажу та швидкість відведення дренажного 

стоку (скорочення відстані між дренами). В таких випадках 

найбільш ефективними є: глибина закладання дренажу - більше 2 м і 

поливні норми - вищі 7000 м
3
/га. 

 

 

6.4. Кристалізація 

 

Кристалізація — це процес випадання кристалів солей з 

насиченого розчину у зв'язку зі зміною умов навколишнього 

середовища (температура, тиск), при яких раніше між рідкою й 

твердою фазою ґрунту існувала динамічна рівновага. 

У системі вода — сіль концентрація, при якій у даних умовах 

починається випадання твердої фази, називається концентрацією 

кристалізації, а температура, при якій починається випадання 

твердої фази при постійній концентрації й тиску, називається 

температурою кристалізації. При постійній температурі розчин 

не твердне цілком, незалежно від його концентрації. 

У результаті наявності динамічної рівноваги між твердою й 

рідкою фазами в міру зниження температури весь розчин може пе-

рейти у твердий стан. Отже, отвердіння розчину відбувається протя-

гом деякого інтервалу температур. При цьому, інтервал температури 

отвердіння розчину пропорційний концентрації розчиненої речови-

ни. Температура, при якій відбувається повне отвердіння розчину, 

називається евтектичною. Чим вища розчинність твердої фази, тим 

нижча евтектична температура розчину. При збільшенні концент-

рації багатокомпонентного розчину шляхом випарювання або при 

зниженні температури солі випадають в осад у порядку їхньої 

розчинності: спочатку випадають малорозчинні солі, потім більш 

розчинні. Осад виділяється у вигляді чистої солі, кристалогідрату 

або їхньої суміші. У кристалогідратах до складу іонних кристалів 

входять нейтральні молекули води. З підвищенням температур крис-

талогідрат стає хитким і розкладається з утворенням менш гідрато-

ваної речовини, а при досягненні певної температури відбувається 

повне зневоднювання осаду.  

 Для того щоб розглянутий фактор почав робити значний вплив 

на мінералізацію й іонно-сольовий склад ґрунтових вод у період 

випаровування, повинні бути виконані наступні умови: 1) рівень 
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ґрунтових вод повинен розміщуватися на глибині, при  якій можливе 

безпосереднє випаровування із дзеркала води; 2) швидкості притоку 

і відтоку ґрунтових вод не повинні перевищувати певних значень.  

У випадку випаровування вод із капілярної облямівки, 

зв'язаної з ґрунтовими водами, вода, випаровуючись, підвищує 

мінералізацію порових розчинів, збагачує ґрунт і породу солями. 

Мінералізація ґрунтових вод при цьому не збільшується. 

Збільшення мінералізації ґрунтових вод відбувається тоді, коли ці 

солі вмиваються назад у ґрунтові води під дією інфільтрації опадів 

або іригаційних вод. У цілому в результаті випаровування вод 

капілярної облямівки з наступним вмиванням у ґрунтові води 

продуктів випаровування за багаторічний період мінералізація 

ґрунтових вод підвищується одночасно зі зміною концентрацій 

окремих іонів. Таким чином, безпосереднє випаровування з ґрунту 

впливає на мінералізацію й іонно-сольовий склад ґрунтових вод у 

періоди переваги випаровування над інфільтрацією. 

При випарному концентруванні в міру збільшення концен-

трації кожного з аніонів і катіонів у воді утворюються недисоці-

йовані молекули різних солей, при певних їхніх концентраціях ці 

солі починають випадати в осад, тобто починається кристалізація. 

Цей процес підсилюється зі зниженням температури, тому у 

випадку насичення деякими солями ґрунтових вод при температурі 

випаровування вони випадають в осад лише через якийсь час, коли 

температура води понизиться. Наприклад, в умовах  недостатнього 

зволоження (улітку) під впливом різних факторів, у тому числі й   

випаровування, у ґрунтових водах накопичуються сульфати  натрію;   

узимку в результаті зниження температури велика частина сульфату 

натрію, що знаходився в розчині, випадає в осад у вигляді прозорих 

світлих великих кристалогідратів мірабіліту — Na2SО4•10Н2О, який 

при прогріванні порід збезводнюється й кристалізується у вигляді 

борошнистого білого порошку тенардиту Na2SО4.  

 

 

6.5. Іонний обмін 

 

Іонний обмін, або обмінна адсорбція, — це процес поглинання 

поверхневим шаром адсорбенту іонів із розчинів електролітів, який 

супроводжується переходом у розчин еквівалентних кількостей 
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іонів, поглинутих адсорбентом раніше.  

Кількісно обмін іонів оцінюється ємністю обміну іоніту, тобто 

концентрацією здатних до обміну іонів у вбирному комплексі іоніту 

(у кг/екв на 1 м
3
 іоніту або  кг-екв/кг). Ємність обміну в даних 

умовах є для даного іоніту величиною постійною. Умови іонного 

обміну значною мірою впливають на величину ємності обміну.  

Важливими факторами, що впливають  на ємність обміну, є рН 

розчинів, концентрація іонів у розчині, дисперсність або величина 

внутрішньої поверхні іонітів, типи іонів, що обмінюються. 

Величина рН середовища істотно впливає на обмінну ємність 

слабокислотних і слабоосновних іонітів; ємність сильнокислих і 

сильноосновних іонітів практично не залежить від величини рН. У 

природних умовах із збільшенням рН розчину ємність обміну 

природних адсорбентів підвищується. Це зв'язано з тим, що водневі 

іони, що володіють максимальною енергією обміну, перешкоджа-

ють надходженню інших катіонів у поверхневий шар  адсорбенту.   

Чим вища дисперсність або  внутрішня поверхня іоніту, тим більша 

ємність обміну. Зі збільшенням концентрації іонів у розчині ємність 

обміну також зростає. Залежність ємності обміну від типу  іонів, що 

обмінюються, визначається їхньою енергією обміну й спорідне-

ністю іонів, що обмінюються. Чим вища енергія обміну при інших 

рівних  умовах, тим менша спроможність іонів до обміну й обмінна 

ємність іоніту. Енергія обміну в значній мірі залежить від 

валентності й атомної ваги іонів, зростаючи з їхнім збільшенням. 

Виключення складають іони водню й ОН
-
, які, незважаючи на 

одновалентність, володіють найбільшою енергією обміну й здатніс-

тю до адсорбції. За здатністю до обміну катіони й аніони можна 

розташувати відповідно в наступні ряди: Н
+
 < Fе

3+
 < А1

3+
 < Ва

2+
 

<Са
2+

 < Мп
2
 

+
 < Мg

2
 
+
 < K

+
 < Nа

+
 < Li

+
 і OН

-
 < РО

3-
 < SО

2-
 < NO3

-
 < 

Cl
-
. Ємність обміну іоніту тим вища, чим більша спорідненість 

іонів, що обмінюються, тобто споріднення за валентністю й 

величиною іонного радіуса (наприклад, Са
2+

 і Мп
2+

, Nа
+
 Lі

+
).  

Швидкість іонного обміну визначається сумою результу-

ючих швидкостей прямої і зворотної іоннообмінних  реакцій. 

Істотну роль у формуванні іонно-сольового складу іригаційно-

ґрунтових вод і порових розчинів у породах зони аерації відіграють 

процеси іонного обміну у наступних випадках: 1) в умовах неста-

лого іонно-сольового режиму, коли зміна концентрацій окремих 
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компонентів у розчині порушує іонно-обмінну рівновагу між рід-

кою колоїдною і твердою фазами; 2) при надходженні зрошуваль-

них вод невеликої мінералізації в ґрунти й породи зони аерації і 

ґрунтових вод; 3) при надходженні вод підвищеної мінералізації в 

незасолені ґрунти і породи; 4) при змішуванні підземних вод різного 

хімічного складу; 5) при надходженні вод у водовмісні породи або 

ґрунти, що відрізняються за складом від тих, де ці води сформував-

лися; 6) при зміні кислотно-лужного стану у водах; 7) при надход-

женні в ґрунти і породи вод, катіонний склад яких відрізняється від 

катіонного складу обмінного комплексу твердої фази; 8) при знач-

ній амплітуді коливань дисперсності водовміщаючого середовища.  

Провідне значення в іонному обміні належить катіонам, у 

зв'язку з тим, що природні сорбенти (колоїдний комплекс порід і 

ґрунтів) складаються в основному з оксидів кремнію, полуторних 

оксидів заліза, алюмінію й інших металів, тобто з негативно заряд-

жених часток, що поглинають катіони. У результаті обмінний комп-

лекс порід і ґрунтів складається переважно з катіонів, здатних до 

обміну з іншими катіонами. Роль аніонів в обмінних реакціях, що 

протікають у природних умовах, невелика. Іонний обмін комплекс-

но визначається величиною ємності обміну вбирного комплексу 

(кг/м
3
), константою рівноваги іонообмінної реакції й швидкістю 

іонного обміну, який характеризується коефіцієнтом швидкості 

іонного обміну.  

В обмінному комплексі засолених порід переважають катіони з 

мінімальними енергіями обміну (Nа
+
, К

+
), а в обмінному комплексі 

незасолених порід — із максимальними енергіями обміну (Са
2+

, 

Мg
2+

, Fе
3+

 і ін.). Унаслідок цього при надходженні прісних зрошу-

вальних вод у засолені породи катіони з більшою енергією обміну 

(які переважають у слабомінералізованих водах) легко витісняють з 

обмінного комплексу іони натрію й калію. І навпаки, при надход-

женні вод підвищеної мінералізації, як правило ґрунтових, у 

незасолені промиті зрошувальними водами породи зони аерації, 

іони кальцію й магнію заміщаються на іони натрію й калію, які у 

надлишку присутні у воді. У другому випадку мало енергійні іони 

заміщають більш енергійні  внаслідок  різкого зсуву іонно-обмінної 

реакції, яка відновлює цю рівновагу, тобто до заміни  у вбирному 

комплексі двовалентних катіонів на одновалентні. У випадку, якщо 

в породи, насичені обмінним натрієм, надходять слабо мінера-
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лізовані води сульфатно-гідрокарбонатного кальцієвого або магніє-

вого складу, нешкідливі для культурних рослин, у результаті 

обмінних реакцій можуть утворитися води, у яких концентрація 

соди й сульфатів натрію (Мg2CO3, Мg2SО4) перевищують допустимі 

для нормального розвитку рослин межі. Іншими словами, процес 

катіонного обміну в цьому випадку приводить до нагромадження у 

воді токсичних для рослин солей. 

Содові води, звичайно, утворяться в межах плоских річкових 

терас, складених суглинковими породами, із надлишком натрію у 

вбирному комплексі, що виник при випаровуванні порових вод. Такі 

території, поширені в межах степових ділянок лісостепової зони, де 

ґрунтові води, що мають гідрокарбонатний кальцієвий склад, 

залягають неглибоко від поверхні землі. Содові води утворюються в 

зоні підйому рівня ґрунтових вод у результаті обмінних реакцій.  

Істотне значення - іонний обмін має при формуванні   

іригаційно-ґрунтових  вод  за  рахунок інфільтраційних при малих 

швидкостях фільтрації. Інфільтраційні води в міру руху в порах 

порід зони аерації змінюють свою мінералізацію й іонно-сольовий 

склад за рахунок катіонного обміну; надходячи на рівень ґрунтових 

вод у перші роки зрошення. Ці води різко підвищують мінералізацію 

верхнього шару іригаційно-ґрунтових вод. Такі ж принцеси 

відбуваються в зоні підйому рівня ґрунтових вод у результаті 

значних фільтраційних утрат (із зрошувальних каналів, ставків, 

водосховищ) в умовах недостатнього дренажу. Особливо інтенсивно 

катіонний обмін відбувається в системі ґрунтовий розчин — тверда 

фаза — колоїдна фаза. У залежності від типу ґрунту й наявності в 

ньому гумусу склад катіонів вбирного комплексу і ємність 

поглинання будуть різними.  

 

 

6.6. Адсорбція 

 

Адсорбцією називають зміну вмісту даного компонента в 

поверхневому шарі речовини в порівнянні зі вмістом його у 

внутрішніх шарах. Адсорбція — процес мимовільний, який вини-

кає на поверхні розділу двох фаз, де завжди мається надлишкова 

поверхнева енергія, обумовлена особливим положенням молекул 

речовини в поверхневому шарі. У відповідності з другим законом 
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термодинаміки, вільна поверхнева енергія (ізобарний потенціал) 

прагне до мінімуму, що здійснюється або за рахунок зменшення 

сумарної поверхні розділу (у випадку твердої речовини — 

укрупнення часток), або за рахунок притягання до поверхні розділу 

більш дрібних часток із дисперсійного середовища. 

Речовина, на поверхні якої відбувається адсорбція, називається  

адсорбентом, а речовина, що поглинається – адсорбатом. 

Розчинення адсорбата  в  адсорбенті, тобто перехід його з поверхні 

усередину останнього, називається сорбцією. 

Поглинаюча й поглинута речовини при цьому носять відповід-

но назви сорбенту і сорбтиву. У випадку, якщо сорбтив хімічно 

взаємодіє із сорбентом, процес називається хемосорбцією. Сорбент-

том і сорбтивом можуть бути газоподібні, рідкі і тверді речовини, 

що утворюють гетерогенні фазові сорбційні системи (газ — рідина, 

рідина — тверда речовина, тверда речовина — газ). Розрізняють 

позитивну й негативну адсорбції. У першому випадку вміст 

даного компонента в поверхневому шарі збільшується в порівнянні 

зі вмістом його у внутрішніх шарах, у другому — навпаки. 

Виділення з поверхні адсорбенту раніше адсорбованих речовин 

унаслідок зміни стану навколишнього середовища називається 

десорбцією. Кількісно адсорбцію можна оцінити величиною 

питомої адсорбції, під якою розуміється кількість речовини, 

адсорбованої одиницею поверхні або маси адсорбенту в умовах, 

коли швидкості адсорбції й десорбції рівні. Питома адсорбція в 

даній сорбційній системі залежить від температури, тиску й 

концентрації речовини в середовищі, що стикається з адсорбентом. 

На відміну від хемосорбції, у природних умовах переважає 

фізична адсорбція, обумовлена дисперсійними, орієнтовними й 

індукційними взаємодіями адсорбатів з адсорбентами. Звичайно, 

фізична адсорбція супроводжується екзотермічним ефектом для 

газів і ендотермічним — для розчинів. 

Сорбційно-десорбційні процеси є рівноважними; рівновага 

системи адсорбент — розчин визначається коефіцієнтом розподілу, 

що є при даній температурі величиною постійною. 

Процеси сорбції (десорбції) впливають на іонно-сольовий склад 

ґрунтових вод і порових розчинів у тому випадку, якщо вони 

слабомінералізовані і рухаються з невеликою швидкістю в породах, 

вбирний комплекс яких має вільну сорбційну ємність або 
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надлишкову кількість катіонів у порівнянні з рівноважними 

значеннями цих величин (кг на 1 м
3
 адсорбенту). Після встановлення 

сорбційної рівноваги між розчином і породою, у результаті якого 

мінералізація прісних вод зростає або зменшується за рахунок 

десорбції або сорбції катіонів, процеси сорбції (десорбції) надалі не 

будуть за даних умов впливати на іонно-сольовий склад води. При 

зміні умов зовнішнього середовища — температури, тиску, 

мінералізації води — рівновага між сорбцією й десорбцією 

порушиться і концентрація катіонів у воді відповідно зміниться до 

настання нової рівноваги. 

Негативна адсорбція — це процес, обумовлений відштовхуван-

ням аніонів розчину негативно зарядженими поверхнями часток 

адсорбенту. У результаті концентрація аніонів (особливо іонів 

хлору) у розчинах, що містяться усередині порового простору 

ґрунту,  збільшується з відстанню від поверхні ґрунтових часток. 

Обсяг розчину,   у   якому   спостерігаються   знижені  концентрації 

аніонів у результаті негативної адсорбції, називається не розчиню-

ючим обсягом.  

 
Контрольні питання 

 

1. Назвіть найбільш поширені солі у ґрунтових розчинах і ґрунтах? Які 

катіони й аніони їх утворюють? 2. Охарактеризуйте фази процесу 

геохімічної метаморфізації розсолів за Н.І Базилевич? За яких умов це 

відбувається? 3. Що називають розчинами? Як вони поділяються за 

концентрацією? 4. Охарактеризуйте основні групи розчинності солей? Від 

яких параметрів вона залежить? 5. Яка закономірність поширення 

легкорозчинних солей у ґрунтах України? 6 Як впливають природні умови 

на рухомість солей і хімічних елементів? 7. Що розуміють під 

вилуговуванням солей? Назвіть найбільш поширені його форми. 8. Від 

яких природних факторів залежить кристалізація солей ґрунтового 

розчину? 9. Які природні фактори впливають на іонний обмін у ґрунтовому 

середовищі? 10. Що таке адсорбція? Як її розрізняють?  
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Розділ 7 

ЗАСОЛЕННЯ ЗРОШУВАНИХ ҐРУНТІВ 
 

При штучному впливі на природне середовище у результаті 

господарської діяльності людини відбуваються значні зміни в 

характері обводнення території, водному, сольовому і тепловому 

режимі ґрунтів , режимі рівнів і мінералізації ґрунтових вод. 

Зміни у ґрунтах викликані водною меліорацією набувають 

регіонального характеру і позначаються на підйомі рівня ґрунтових 

вод, заболоченні території, засоленні й осолонцюванні ґрунтів, 

погіршенні санітарного стану земель. Зрошення веде до збільшення 

вологості ґрунтів, суттєво впливає на протікання ґрунтових 

процесів, що веде до зниження їх родючості. При цьому на фоні 

звичної агротехніки у верхніх горизонтах ґрунту знижується вміст 

гумусу, спостерігається натрієве й магнієве осолонцювання. 

Зрошення земель сприяє їх ущільненню й погіршенню водно-

фізичних і повітряних властивостей, особливо у верхньому 

горизонті. Привнесені з поливною водою глинисті частки сприяють 

кальматації верхнього горизонту ґрунту, що позначається на 

зниженні коефіцієнта фільтрації й водопоглиненні. У результаті 

зрошення прісною водою знижується мінералізація і змінюється 

склад порових вод, у ґрунтах знижується вміст гіпсу й карбонатів. 

При промивному типі режиму зрошення відбувається 

інтенсивний виніс компонентів легкорозчинних солей (в основному 

хлору і натрію) із верхніх шарів у нижні, а то й у ґрунтові води, де 

вони накопичуються. При близькому заляганні рівня ґрунтових вод 

існує реальна загроза вторинного засолення верхніх шарів. 

Зважаючи на всю складність формування водно-сольового режиму 

зони аерації при зрошенні зупинимось більш детально на процесах 

засолення й осолонцювання ґрунтів у різних природних умовах. 

 

 

7.1. Хімічний склад ґрунтового розчину 

 

Ґрунтовим розчином називають краплиннорідку вологу з 

розчиненими у ній речовинами, яка циркулює у генетичних 

горизонтах ґрунту. Чим менше води у ґрунті, тим більш 

концентрований розчин солей у ньому. 
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Ґрунтовий розчин утворюється внаслідок того, що вода має 

властивість розчиняти солі у ґрунті і вбирати гази, які потрапляють 

у ґрунтове повітря з атмосферними водами (СО2, О2, NH4, NO2, 

NO3). Азотні сполуки утворюються при грозових розрядах. З 

атмосферними водами у ґрунти привносяться сірчистий газ і солі 

NaCl, KC1, Na2SO410H2O, Na2CO3 та інші сполуки, що потрапляють 

у повітря з морської води (біля морів) та солончаків (у пустелях). 

Рідка фаза ґрунту є найбільш мобільною, динамічною і в той 

же час активною її частиною. У ґрунтовому розчині відбува-

ються процеси розпаду й синтезу гумусових речовин, формування 

вторинних мінералів, утворення органо-мінеральних сполук. З 

ґрунтового розчину рослини отримують необхідні поживні речови-

ни й воду. Внаслідок того що одні речовини ґрунту можуть 

вбиратися рослинами, мікроорганізмами й колоїдами, а інші можуть 

залишатися у ґрунтовому розчині, між рідкою й твердою фазами 

ґрунту встановлюються динамічна адсорбційна рівновага. У 

ґрунтовому розчині мінеральні й органічні речовини знаходяться у 

молекулярному, колоїдному і іонному стані. 

З мінеральних сполук у ґрунтовому розчині переважають 

двовуглекислі солі кальцію, магнію й ін., містяться також сульфати, 

нітрати, фосфати й хлориди. У ґрунтах південних регіонів міститься 

сода, солі кремнієвої кислоти. 

Органічні речовини ґрунтового розчину представлені гумусови-

ми речовинами, солями гумінових і фульвокислот, молекулярними 

розчинами цукрів, амінокислот, органічних кислот і ін. 

Слабо мінералізовані ґрунтові розчини, характерні для підзоли-

тих сірих лісових ґрунтів, чорноземів і червоноземів, більш мінера-

лізовані для каштанових, бурих напівпустинних і сіроземних ґрун-

тів, сильно мінералізовані - для солонців і солончаків, у яких при 

підсиханні можуть випадати з розчину у осад солі у вигляді 

кристалів. 

У сільськогосподарській практиці концентрацію ґрунтового 

розчину вважають слабкою, якщо у одному літрі міститься 0,5-2 

г/дм
3
 солей. Така концентрація ґрунтового розчину характерна для 

ґрунтів півночі. У південних засолених ґрунтах 1 дм
3
 ґрунтового 

розчину вміщує від 5 до 100 г солей. 

Найважливіші іони ґрунтового розчину: НСОз
-
, NO3

-
, Сl

-
, SO4

2-
, 

H2PO4
-
, НРО4

2-
. Більшість із них має важливе поживне значення для 
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рослин. Серед катіонів у ґрунтовому розчині знаходяться усі ті, які 

входять у склад обмінних катіонів:Са
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
, NH4

+
, A1

3+
, 

Fe
3+

, H
+
. У надзвичайно малих кількостях у ґрунтовому розчині 

присутні катіони мікроелементів: Mn
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

, Co
2+

і ін. 

Мінеральна частина ґрунтового розчину складається із солей 

азотної (NaNO3, KNO3), фосфорної (Na2HPO4, Ca(HPO4)2, K2HPO4, 

СаНРО4), соляної (NaCl, СаС12,), сірчаної (CaSO4, MgSO4, Na2SO4), 

вугільної [Na2CO3, Ca(HCO3)2], та інших кислот. 

Ґрунтовий розчин для вивчення хімічного складу відбирають із 

ґрунту за допомогою відсмоктування спеціальними приладами — 

тензіометрами, де у замкнутій системі з ємністю для приймання 

рідини установлюють від'ємний тиск у 7-8 атм. Крім того, менш 

точний хімічний склад ґрунтового розчину можна визначити за 

допомогою водної витяжки, яку одержують при змішуванні 5 

вагових частин дистильованої води з 1 частиною абсолютно сухого 

ґрунту (висушеного при 105°С). 

Кількісний і якісний склад розчинних сполук залежить від 

стану ґрунту, рослинності, мікробіологічної діяльності та інших 

причин, але найбільше від типу ґрунту. Легкорозчинні солі в 

ґрунтовому розчині зустрічаються переважно в засолених ґрунтах. У 

таких ґрунтах значно підвищується осмотичний тиск у розчині (до 

20-30 атмосфер) і рослини не можуть використовувати поживні 

речовини. Концентрація ґрунтового розчину може суттєво змінюва-

тися протягом вегетаційного періоду. Так, після випадання дощів 

або проведення поливів концентрація ґрунтового розчину знижу-

ється, а при підсиханні ґрунту - зростає. Велика кількість вологи 

сприяє перенесенню солей з верхніх шарів у більш глибокі і 

викликає їх опріснення.  

У більшості ґрунтів концентрація окремих розчинних сполук 

становить 0,25-0,001 % і менше. Наприклад, в чорноземах найбільше 

розчиненого Са (від 40 до 100 мг на 1 кг ґрунту) і Mg (5-12 мг). У 

засолених ґрунтах багато розчиненого натрію. 

Якісний і кількісний склад ґрунтового розчину впливає на 

мікробіологічні процеси, живлення та урожайність рослин. Від 

вмісту окремих катіонів і аніонів у ґрунтовому розчині залежать 

фізичні властивості ґрунту, його механічний обробіток, потреба у 

водній або хімічній меліорації й ін. заходах. 
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7.2. Джерела солей у засолених ґрунтах 

 

Первинним джерелом легкорозчинних солей у ґрунтах є солі, 

які містяться в породах. Первинне засолення у межах України, як 

правило, невелике (за виключенням сольових родовищ). Накопичен-

ня солей, пов'язане з наступними процесами їх міграції, називається 

вторинним засоленням, а їх зменшення - розсоленням. 

 

7.2.1. Роль рельєфу і фільтраційних характеристик порід у 

накопиченні солей у ґрунтах 

 

В науці є теорія континентального соленакопичення в умовах 

сухого (аридного) клімату. Сутність цієї теорії полягає в тому, що 

при кліматичній безстічності (недостатня кількість опадів) утворені 

солі в процесі вивітрювання гірських порід і мінералізації щорічно 

відмираючої органічної речовини не виносяться в моря й океани, а 

залишаються на місці, накопичуються у понижених рівнинах і 

засолюють таким чином ґрунти, породи і ґрунтові води. Солі ж при 

вивітрюванні або винесенні із засолених порід змиваються у низини 

і там збагачують ґрунтові води, потім із капілярним током вологи 

перевідкладаються в елементах мікрорельєфу. 

Провідна роль рельєфу у міграції солей полягає в певному 

перерозподілі тепла й вологи на поверхні землі, тобто в створенні 

мікроклімату, який має значний вплив і на розподіл солей у ґрунтах 

і породах. Звичайно, місцевий внутрішній ґрунтовий і підземний 

стік ґрунтових вод сприяє винесенню солей з підвищених місць і 

накопиченню їх у низинах: при цьому хлоридів у ґрунтах низин 

більше ніж на підвищених ділянках рельєфу. 

За величиною нахилу місцевості виділяють ділянки: практик-

но безстічні - нахил менший за 0,0002; 2) слабостічні - 0,0002-0,002; 

3) середньостічні - 0,002-0,006; 4) сильно стічні - 0,006-0,03; 5) дуже 

сильно стічні - більше 0,03. 

У межах безстічних і слабостічних областей засолення буде 

набагато вищим, ніж у сильностічних. 

Розвиток ґрунтових типів є продуктом дії численних факторів, 

серед яких важливе значення має літологічна будова ґрунтів і порід, 

на яких розвинуті ґрунти, рельєф місцевості, характер ґрунтових вод 

і ін. Роль літології у розвитку засоленості ґрунтів і порід перш за все 



 148 

позначається тим, що саме літологічним складом ґрунтів визнача-

ється ступінь їх водопроникності, водоутримання, відтоку ґрунтових 

вод, висоти капілярного підняття й ін. У зв'язку з цим на ділянках 

складених важкосуглинковими ґрунтами, засоленість, при інших 

рівних умовах, завжди буде вищою, ніж на ділянках із супіщаною й 

піщаною будовою зони аерації. 

 

Таблиця 7.1. Орієнтовні значення фільтраційних характеристик 

гірських порід (за даними В.Ф. Жабіна, 1980) 

 

Тип 

водомістких порід 

Коефіцієнт 

гравітаційної 

водовіддачі,  

Коефіцієнт 

фільтрації, 

м/доб (k ) 

Радіус 

живлення, м, 

(RП)  

Суглинки 0,02-0,05 0,05-0,15 10-15 

Суглинки, піщанисті 0,05-0,07 0,15-0,5 15-20 

Супіски 0,07-0,1 0,5-1,0 15-20 

Піски, дрібнозернисті 0,1-0,15 4-6 20-50 

Піски, 

середньозернисті 
0,15-0,18 10-15 50-100 

Піски, крупнозернисті 0,18-0,20 20-50 100-200 

Піщаники на 

глинистому цементі 
0,02-0,03 3-6 200-300 

Піщаники на 

карбонатному цементі, 

тріщинуваті вапняки 

0,001-0,005 3-6  

Закарстовані породи 0,01-0,05 50-100  

Торф не розкладений 0,1-0,13 1,5-5 10-20 

Торф слабо 

розкладений 
0,07-0,1 0,7-1,5 10 

Торф добре 

розкладений 
0,02-0,04 0,08-0,17 10 

 

На півдні України з усіх генетичних видів четвертинних порід 

найбільш розповсюджені еолово-делювіальні лесові відкла-ди, які 

є основними ґрунтоутворюючими породами. Товщина їх 

змінюється від 5 до 20 і більше м. За механічним складом лесові 
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відклади варіюють від легких суглинків до легких глин. 

Фільтраційні характеристики різних типів порід і ґрунтів 

приведено у таблиці 7.1. 

Четвертинні відклади, які являються головними ґрунтоутворю-

ючими породами півдня України, діляться на континентальні й 

морські. У свою чергу серед континентальних виділяють відклади 

вододілів (еолово-делювіальні, еолово-делювіально-елювіальні, 

елювіальні) річні (алювіально-делювіальні) і ін. Серед морських 

зустрічаються морські й лиманно-морські. 

 

 

7.2.2. Роль ґрунтових вод у накопиченні солей у ґрунтах 

 

Ґрунтові води, які живляться солями із ґрунтів і порід, не 

маючи відтоку поступово акумулюють солі, піднімаються все 

ближче й ближче до поверхні, а в подальшому при переважанні 

випаровування над опадами у вигляді плівкових розчинів, а іноді і 

капілярними токами піднімаються до поверхні і засолюють 

величезні території. 

За характером засолення ґрунтових вод і ґрунтів у межах 

України виділено два великих макрорайони: 

1) Лісостеп, де ґрунтові води й ґрунти засолені нормальною 

содою й бікарбонатом натрію. Хлориди й сульфати натрію 

зустрічаються в помітних кількостях лише у південних районах на 

терасах Псла, Ворскли, в межах древньої Дніпровської долини; 

2) Причорноморський степ, засолений переважно хлоридами й 

сульфатами; сода зустрічається рідко на сильно зволожених 

прирічкових пониженнях терас або на масивах інтенсивного 

зрошення поблизу магістральних каналів і близького залягання 

рівня мінералізованих ґрунтових вод. 

При досягненні ґрунтовими водами критичного рівня 

створюється можливість інтенсивної витрати їх на випаровування й 

транспірацію. Якщо водний баланс складається таким чином, що ця 

стаття витрат переважає над привхідною (опади плюс зрошувальна 

норма і підземний притік), то в ґрунтах розпочинається процес 

вторинного засолення. 

Міграція солей у ґрунтах здійснюється двома основними 

процесами: дифузія солей і пересування їх разом із вологою. 



 150 

Дифузійне переміщення підпорядковується загальній 

закономірності вирівнювання концентрації, яка зводиться до того, 

що кількість дифузуючої речовини пропорційна падінню 

концентрації й часу. Швидкість дифузії залежить від розчинності 

солі, її концентрації, вологості ґрунту. 

При пересуванні води у водонасиченому середовищі 

проявляється механізм конвективної дифузії, тобто молекулярної 

дифузії у потоці рідини, величина якої хоч і мала, але має суттєве 

значення у визначених умовах. Найбільшу глибину рівня 

ґрунтових вод Н, при якій починається засолення ґрунту, 

називають критичною глибиною. В умовах зрошення вона рівна 

сумі глибини кореневого шару рослин h і висоті капілярного 

підйому води Н0. 

Переміщення солей з водою може бути молекулярним, 

капілярним, гравітаційним. Від форм вологи залежить і швидкість 

переміщення солей: вона є невисокою при плівковому переміщенні і 

великою - у всіх інших випадках. Критична глибина залягання 

ґрунтових вод залежить від ступеню їх мінералізації. Для лесових 

ґрунтів важкого механічного складу її приймають у наступних 

межах (табл. 7.2). 

 

Таблиця 7.2. Критичні глибини залягання рівня ґрунтової води в 

залежності від її мінералізації, що не викликають вторинного 

 засолення ґрунтів 

 

За 

методикою  

 

 

Глибина до рівня води, м при мінералізації, г/дм
3
  

1  3  5  10  15  20  25  

Лозовіцький,  

Каленюк, 1999  
1,5  2,0  2,3  2,7  3,5  4,0  4,5  

Методичні 

рекомендації.1987 

1986  

1,5  1,5  1,5  2,0  2,5  2,5  2,5  

Муромцев, 

Блохіна, 

Драчинська, 

1991  

1,5  
1,5-

2,0  

2,0-

2,5  

2,5-

3,0  

2,5-

3,0  

2,5-

3,0  

2,5-

3,0  

Осталчик, 

Жовтоног, 

Горбатенко й ін. 

1991  

1,4-

1,8  

1,5-

1,8  

1,7-

2,2  

2,1-

3,2  

2,1-

3,2  

2,1-

3,2  

2,1-

3,2  
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 Накопичення водорозчинних солей у каштанових ґрунтах і 

породах Присивашшя відбувається переважно в результаті підняття 

капілярами ґрунтових вод у верхні горизонти, їх випаровування з 

поверхні ґрунту й випадання в осад солей. Ступінь вторинного 

засолення верхнього метрового шару важкосуглинкового ґрунту 

описується сильною кореляційною залежністю від мінералізації й 

рівня ґрунтових вод за рівнянням: 

S0-100 = 0,624 - 0,248 РГВ + 0,03269М             (7.1) 
де: S0-100 - засоленість верхнього метрового шару ґрунту, %; РГВ - рівень 

ґрунтової води, м; М - мінералізація ґрунтової води, г/дм
3
. 

Зростання мінералізації ґрунтової води на 1 г/л при постійному 

заляганні рівня підвищує в середньому засоленість верхнього 

метрового шару ґрунту на 0,033 %. В той же час, підняття рівня 

ґрунтової води на 0,5 м при постійній мінералізації ґрунтових вод 

збільшує засоленість цього ж шару на 0,122 % (табл. 7.3). 

 

Таблиця 7.3 Ступінь вторинного засолення метрового шару ґрунтів у 

залежності від глибини залягання та рівня мінералізації ґрунтової 

води (за П.С. Лозовіцьким, С.М. Каленюком, 1999) 

 

Рівень 

води, 

м  

 

 

Засоленість, % у залежності від мінералізації води, г/дм
3
  

1  3  5  10  15  20  25  

0,5  0,455  0,598  0,663  0,827  0,990  1,154  1,315  

1,0  0,408  0,474  0,579  0,703  0,866  1,030  1,193  

1,5  0,288  0,350  0,415  0,578  0,742  0,905  1,068  

2,0  0,160  0,225  0,290  0,454  0,617  0,780  0,944  

2,5  -  0,101  0,166  0,330  0,493  0,657  0,820  

3,0  -  -  -  0,216  0,369  0,533  0,696  

3,5  -  -  -  0,081  0,245  0,407  0,562  

4,0  -  -  -  -  0,120  0,283  0,447  

4,5  -  -  -  -  -  0,160  0,324  

5,0  -  -  -  -  -  -  0,192  

Примітка: - вторинного засолення у верхньому метровому шарі не спостерігається 

 

При допомозі дренажу, промивок, поливів теоретично й 

практично можна регулювати глибину рівня ґрунтової води і її 
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мінералізацію. Доцільність тих або інших заходів має визначатися 

природними й економічними факторами. 

Ще більш значним є зв'язок між вторинним засоленням усієї 

зони аерації (SЗ.А.) каштанових ґрунтів з однієї сторони й рівнем та 

мінералізацією ґрунтової води - з іншої. Рівняння регресії при (г = 

0,851) має вигляд:: 

SЗ.А. = 0,488 - 0,247 РГВ + 0,0804M       (7.2) 

При мінералізації ґрунтової води вищій за 3 г/дм
3
 усереднена 

засоленість зони аерації вища, ніж верхнього метрового шару ґрунту 

на 0,1-1,0 % (табл. 7.4). Це свідчить, що піки вторинного засолення у 

зоні аерації формуються у зоні 50-100 см над рівнем ґрунтової води. 

Зростання мінералізації ґрунтової води на 1 г/дм
3
 при незмінному її 

рівні підвищує вторинну засоленість зони аерації у середньому на 

0,074-0,08 %. Зниження рівня ґрунтової води на 0,5 м зменшує 

вторинне накопичення солей у зоні аерації на 0,12-0,135 %. 

 

Таблиця 7.4. Ступінь вторинного засолення ґрунтів зони аерації у 

залежності від глибини залягання та рівня мінералізації ґрунтової 

води (за даними Лозовіцького П.С., Каленюка С.М., 1999) 

 

Рівень 

води, м  

 

Засоленість, % у залежності від мінералізації води, г/дм
3 

1  3  5  10  15  20  25  

0,5  0,444  0,606  0,765  1,169  1,572  1,974  2,376  

1,0  0,321  0,481  0,641  1,045  1,461  1,850  2,249  

1,5  0,198  0,358  0,520  0,922  1,325  1,727  2,129  

2,0  0,075  0,256  0,397  0,798  1,201  1,603  2,005  

2,5  -  0,111  0,272  0,674  1,077  1,479  1,881  

3,0  -  -  0,149  0,551  0,946  1,356  1,758  

3,5  -  -  -  0,426  0,815  1,230  1,625  

4,0  -  -  -  0,300  0,684  1,104  1,490  

4,5  -  -  -  0,176  0,553  0,974  1,350  

5,0  -  -  -  0,052  0,422  0,848  1,220  

Примітка:    - вторинного засолення у зоні аерації не спостерігається 

 

Отже, величина вторинного засолення ґрунту і материнської 

породи в зоні аерації з близьким рівнем залягання ґрунтової води 
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залежить від пропорційного впливу двох перемінних: прямого - 

мінералізації ґрунтової води і зворотного - рівня її залягання.. 

 

 

7.2.3. Роль зрошення в засоленні ґрунтів 

 

Досить суттєвим джерелом накопичення солей у ґрунтах 

України на нинішньому етапі ґрунтоутворення є зрошення. На 

території держави зрошувалося близько 2,6 млн. га земель, що 

становило біля 8 % усіх орних земель. 

В умовах зрошення, в залежності від природного засолення 

ґрунтів і порід, мінералізації зрошувальної води, дренування 

території, яка зрошується можуть відбуватися процеси: 

а) прогресуючого засолення, яке протікає в умовах близького 

залягання рівня ґрунтових вод; 

б) перемежованого засолення, пов’язаного із сезонним 

коливанням рівня ґрунтових вод; 

в) прогресуючого розсолення при глибокому заляганні рівня 

ґрунтової води. 

Зрошення масивів складених важкими за механічним складом 

ґрунтами вимагає обережності та недопущення підняття рівня 

ґрунтової води вищого за критичний. Норми поливів мають 

забезпечувати потреби рослин у волозі і не створювати надмірних 

запасів, які ведуть до інфільтрації у ґрунтові води. 

До основних причин, які викликають засолення зрошуваних 

ґрунтів відносяться: 1) висока мінералізація поливної води (вища 

2,5 г/дм
3
) при глибокому заляганні рівня ґрунтових вод; 2) слабка 

природна дренованість території; 3) наявність визначеного 

початкового запасу солей у верхніх горизонтах зони аерації; 4) 

підняття ґрунтових вод вище критичного рівня і зростання їх, 

мінералізації; 5) залучення солей ґрунтової води зі стану резерву в 

активний стан вологосолеобміну у верхніх горизонтах зони аерації 

(при рівні ґрунтових вод менше 3 м від поверхні землі). 

Загальна (за даними досліджень П.С.Лозовіцького, 2001) 

засоленість верхнього 0,5 м прошарку зрошуваних ґрунтів залежить 

від мінералізації поливної води та терміну зрошення і записується у 

вигляді рівняння регресії з коефіцієнтом кореляції (r = 0,943, F = 

353,4, R
2
 = 0,889): 
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Sзр., % = 0,0936 М + 0,00283 Т – 0,063,  (7.3) 
де: Sзр. - засоленість 0-50 см шару зрошуваних ґрунтів, %; Т – термін 

зрошення ґрунтів, років; М – мінералізація поливної води, г/дм
3
. 

Використання для зрошення поливної води з мінералізацією до 

0,5 г/дм
3
 протягом перших 5-8 років викликає опріснення ґрунтів у 

прошарку 0-50 см, а потім через 25-30 років після початку зрошення 

їхня засоленість наближається до того рівня, що була до початку 

зрошення. 

 

Таблиця 7.5. Ступінь засолення зрошуваних ґрунтів у залежності 

від мінералізації поливної води й терміну зрошення  

(П.С. Лозовіцький, 2000) 

 

Термін 

зрошення, 

роки  

 

 

Загальна засоленість ґрунтів (%) при мінералізації 

води (г/дм
3
) і співвідношенні Na/Ca=l 

1 2 3 4 5 6 7 

5 0,066 0,165 0,264 0,363 0,461 0.560 0,659 

10 0,080 0,179 0,278 0,377 0,475 0.574 0,673 

15 0,094 0,193 0,292 0,391 0,490 0.588 0,687 

20 0,108 0,207 0,306 0,405 0,504 0,602 0,701 

30 0,136 0,235 0,334 0,433 0,532 0,630 0,729 

40 0,165 0,263 0,362 0,461 0,560 0,659 0,757 

50 0,193 0,291 0,390 0,489 0,588 0,687 0,785 

60 0,221 0,320 0,418 0,517 0,616 0,715 0,814 

 

Таким само чином діє на ґрунти протягом перших 10-15 років 

зрошення поливна вода з мінералізацією 1 г/дм
3
. Не викликає 

засолення ґрунтів протягом 45-50 років зрошення поливна вода з 

мінералізацією до 1,5, протягом 25 років – вода з мінералізацією 2,0, 

протягом 10 років – вода з мінералізацією 2,5 г/дм
3
. 

Вода з мінералізацією 3-4 г/дм
3
 викликає слабке засолення 

верхнього 0-50 см прошарку, 4-6 г/дм
3
 – середнє, а більше 7 г/дм

3
 – 

сильне засолення зрошуваних ґрунтів протягом перших 3-5 років 

зрошення (табл. 7.5). 

У першу чергу, варто врахувати, що ґрунти півдня України 

сформовані на лесових породах, багатих умістом гіпсу, кальциту – 
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мінералами майже не розчинними в дистильованій воді (аналіз 

водної витяжки). Але переважна присутність хлористого натрію в 

поливній воді дуже помітно перевищує розчинність вуглекислого 

кальцію, що переходить із мінерального вмісту у ґрунтовий розчин і 

збільшує кількість водорозчинних солей у ґрунті. При цьому варто 

пам'ятати, що зрошуючи ґрунти, учащаємо зміну окисно-

відновлювальних процесів. Окислювання сульфідів супроводжу-

ється утворенням сірчаної кислоти, руйнацією карбонатів і 

утворенням сірчанокислого натрію на безкарбонатному фоні. Під 

час окисного процесу потік вологи спрямований униз. Разом із 

вологою в нижні прошарки ґрунту переносяться, в основному, 

хлориди натрію. При переваженні відновлювальних процесів потік 

ґрунтової вологи спрямований нагору. Разом із ґрунтовою вологою 

нагору рухаються водорозчинні солі, але з більш високою 

концентрацією, ніж у поливній воді за рахунок залучення в обмінні 

процеси солей скелета ґрунту. При випаровуванні вологи солі 

розчинів випадають в осадок і мінералізуються в скелеті ґрунту. 

П.С. Лозовіцьким (2001) встановлено, що збільшення 

мінералізації поливної води на 1 г/дм
3
 (при незмінному термінові 

зрошення) підвищує, у середньому, засоленість 0-50 см прошарку 

ґрунтів на 0,092 %, а збільшення терміна зрошення на 5 років при 

незмінній мінералізації - на 0,014-0,015 %. 

Отримані результати підтверджують висновки Полупана Н.И. і 

Ковальова В.Г. (1994), про те, що збільшення вмісту солей у 

зрошуваних ґрунтах практично пропорційне мінералізації поливної 

води. Рівновага у верхніх прошарках ґрунтів наступає протягом 3-5 

років зрошення, але для цього необхідно використати на поливи 

біля 7 тис. м
3
 води. 

Необхідно погодитися з висновками Мінашиної І.Г. 

тридцятирічної давнини, що в умовах континентальних аридних 

районів на суглинкових важких ґрунтах можливості застосування 

для зрошення мінералізованих вод обмежуються. 

На думку Марюшина П.А. у зоні зрошуваних чорноземів 

хлоридно-сульфатний і сульфатний типи засолення ґрунтів є 

переважаючими (80-90 % площ). Сольовий режим у сезонному 

плані характеризується чергуванням періодів накопичення солей 

улітку з періодами розсолення ґрунтів зимою. У залежності від виду 

культур, типу ґрунтів і т.п. токсичним рівнем засолення можна 
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вважати 0,2-0,3 % солей навесні і 0,4-0,6 % восени. 

За Лозовіцьким (2003) такий рівень засолення зрошуваних 

ґрунтів досягається протягом 2-3 років зрошення водою з 

мінералізацією 3-4 г/дм
3
. 

За Ковдою В.А. механізм цього явища пояснюється так: “В 

умовах степового ландшафту, при неповному наскрізному 

промочуванні кори вивітрювання й ґрунтів, легкорозчинні солі 

утримуються в глибших шарах, розташовуючись у послідовності, 

що відповідає їхній розчинності: карбонати кальцію, гіпс 

затримуються вище, а сірчанокислий і хлористий натрій 

промиваються глибше. Міграційна спроможність розчинних 

продуктів вивітрювання й ґрунтоутворення тим вища, чим більша 

їхня розчинність у воді.” 

Крім того, присутність у поливній воді навіть невеликих 

концентрацій нормальної й двовуглекислої соди (рН у поливній воді 

в липні-серпні досягає 9-9,7 од.) викликає різке зниження 

розчинності вуглекислого кальцію і посилює його перехід в осадок, 

майже до повного зникнення в розчині. При цьому, компоненти 

хлористого натрію відносяться до хімічно пасивних не реагуючих 

один з одним з'єднань, мають найбільш високу міграційну 

спроможність, залишаються в розчині і переміщаються з ґрунтовою 

водою. Калій і магній зв'язуються в глинистих мінералах у 

необмінній формі. 

Отже, ступінь загального засолення зрошуваних ґрунтів 

чорноземного типу (% солей), в умовах глибокого залягання рівня 

ґрунтової води, має пряму кореляційну залежність від загальної 

мінералізації поливної води, терміну зрошення, зрошувальної 

норми. 

 

 

7.3. Класифікація ґрунтів за типом і ступенем засолення 

 

Оцінка типу й ступеню засолення ґрунтів виконується за 

класифікацією, розробленою у Інституті ґрунту ім. В. Докучаєва. 

Величина засолення ґрунтів може бути виражена у відсотках, мг, мг-

екв на 100 г ґрунту сухого зразка. Запаси солей у ґрунтах 

виражаються у кг/м
3
, у т/м

3
 або т/га у шарі визначеної товщини, як 

правило верхнього метрового шару. 
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Ступінь засолення ґрунтів установлюють за величиною загаль-

ної суми водорозчинних солей, але обов'язково з врахуванням типу 

засолення. Тип засолення ґрунтів визначається складом аніонів і ка-

тіонів у різних прошарках ґрунту. При цьому в першу чергу визна-

чається тип аніонного засолення за співвідношенням їх вмісту у мг-

екв (Cl
-
/SO4

2-
, НСОз

-
/Сl

-
 + SO4

2-
, НСО3

-
/Сl

-
, НСО3 

-
/SO4

2-
)  (табл. 7.6). 

 

Таблиця 7.6. Хімізм (тип) засолення ґрунтів за ніонним складом  

(за Н.І. Базилевич і Е.І. Панковою, 1968) 

 

Хімізм засолення  
Співвідношення аніонів у мг-екв на 100 г 

грунту C1-/SO4
2- НСО3

-/Сl- HCO3
-/SO4

2- Інші 

умови  Гідрокарбонатний (Г)  -  >2,5  >2,5  -  

Хлоридний (X)  >2,5  -  -  -  

Сульфатно-хлоридний (СХ)  2,5-1,0  -  -  -  

Хлоридно-сульфатний (ХС)  1,0-0,2  -  -  -  

Сульфатний (С)  <0,2  -  -  -  

Содовий (Сд)  -  >2,5  -   

HCO3> 

Ca+Mg 

Na>Mg 

Na>Ca  

 

 

 

 

 

 

 

Содово-сульфатно-

хлоридний (СдСХ)  
>1 <1 <1 

Содово-хлоридно-

сульфатний (СДХС)  <1 <1 <1 

Содово-хлоридний (СдХ)  >1  <1  >1  

Содово-сульфатний  СдС)  <1  >1  <1  

Хлоридно-содовий (ХСд)  >1  >1  >1  

Сульфатно-содовий (ССд)  <1  >1  >1  

Сульфатно або хлоридно-

гідрокарбонатний (СГк або 

ХГк)  
Будь-яке >1 >1 

Na<Ca 

Na<Mg 

HCO3>Na  

 

Найпростіший спосіб визначення типу засолення базується на 

розрахунку відсоткового вмісту кожного з аніонів у мг-екв/100 г 

ґрунту від загальної суми. При визначенні типу засолення 

включають лише ті компоненти, уміст яких перевищує 20 % від 

суми аніонів й катіонів. При цьому аніон, що переважає, у назві 
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типу засолення ставиться на останнє місце, а аніон із найменшим 

умістом на перше. Вміст аніона СО3
2-

 у розрахунок не залучається, 

оскільки він входить у величину загальної лужності. 

Якщо у результатах аналізу ґрунту за методом водної витяжки 

значне переважання Сl
-
 й SO4

2-
, а іон СО3

2-
 має кількість меншу 20 % 

від суми, але більшу 0,03 мг-екв/100 г ґрунту хоч би в одному з 

горизонтів, або іон НСО3
-
 має концентрацію вищу 1,4 мг-екв/100 г 

ґрунту, то у назві типу засолення слід відображати можливу 

присутність соди. У таких випадках тип засолення визначають за 

співвідношенням переважаючих іонів із доповненням у назві "із 

слідами соди". 

Тип засолення ґрунтового розчину за катіонним складом 

визначається за співвідношенням вмісту катіонів у мг-екв на 100 г 

ґрунту згідно табл. 7.7. При цьому, назву катіонного засолення 

визначають лише за двома катіонами з найбільшим умістом. 

 

Таблиця 7.7. Хімізм засолення ґрунтів за катіонним складом  

(за Н.І. Базилевич і Е.І. Панковою, 1968) 

 

Хімізм засолення 
Відношення катіонів, мг-екв/100 г 

ґрунту  Na/Mg  Na/Ca  Mg/Ca  

Натрієвий >1 >1 - 

Магнієво-натрієвий >1 >1 >1 

Кальцієво-натрієвий >1 >1 <1 

Кальцієво-магнієвий <1 <1 >1 

Магнієво-кальцієвий <1 >1 <1 

Магнієвий <1 - >1 

Натрієво-магнієвий <1 >1 >1 

Натрієво-кальцієвий >1 <1 <1 

 

Досить часто спостерігаються ґрунтові розрізи, в яких тип 

засолення змінюється пошарово. Це явище пояснюється високою 

вертикальною рухливістю водорозчинних солей, зміною їхнього 

співвідношення при різній вологості ґрунтів, значному впливі на цей 

процес сумарного випаровування у літній період, близького 

залягання рівня ґрунтових вод. 

Ступінь засолення ґрунтів установлюється за величиною 
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загальної суми вмісту солей, але обов'язково з врахуванням типу 

засолення. Пов'язано це з тим, що при одній і тій же сумі солей у 

залежності від їх складу вони мають різний вплив на рослини. Так 

при сумі солей до 0,3 % ґрунти із сульфатним типом засолення 

відносяться до незасолених, а ґрунти з хлоридним типом засолення 

при такому ж вмісті солей мають бути віднесені до середньо 

засолених. Отже, різні солі з ґрунтового розчину мають різну 

токсичну дію на рослини. Саме тому ми спочатку визначаємо тип 

засолення ґрунту і лише після цього його ступінь. У таблиці 7.8 

наведено зведену класифікація ґрунтів за ступенем засолення, 

прийняту Комітетом водного господарства України (1997 p.). 

 

Таблиця 7.8. Класифікація ґрунтів за ступенем засолення  

(за ВБН 33-5.5-01-97) 

 

 

Тип 

засолення 

 

 

Ступінь засолення, % солей до маси сухої породи 

Не 

засолені  

Слабо 

засолені  

Середньо 

засолені 

Сильно 

засолені 

Дуже 

сильно 

засолені  

Хлоридний  

 

 

 

<0,05 0,05-0,15 0,15-0,3 0,3-0,7 >0,7 

Сульфатно-

хлоридний  
<0,1 0,1-0,2 0,2-0,4 0,4-0,8 >0,8 

Хлоридно-

сульфатний  
<0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,9 >0,9 

Сульфатний  <0,3 0,3-0,4 0,4-0,8 0,8-1,2 >1,2 

Сульфатний з 

підвищеним 

вмістом гіпсу  
<1,0 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0 

Содовий і 

змішаний за 

участю соди  
<0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,5 >0,5 

 

Класифікацію ґрунтів залежно від глибини залягання сольового 

горизонту виконують за максимальним вмістом солей у першому 

від поверхні горизонті. Перший горизонт акумуляції солей, на будь-

якій з 0-200 см шару ґрунту глибині, із середнім або сильним 
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засоленням є солончаком. Серед засолених ґрунтів виділяють солон-

чаки, солончакові, високосолончакові, солончакуваті, глибоко-

солончакуваті, глибокозасолені і незасолені ґрунти (табл. 7.9). 

 

Таблиця 7.9. Класифікація засолених ґрунтів у залежності  

від глибини залягання сольового горизонту 

 

Ґрунти 
Глибина залягання першого сольового 

горизонту, см  
Солончаки  0-5  

Солончакові  0-30  

Високосолончакові  30-50  

Солончакуваті  50-100  

Глибокосолончакуваті  100-150  

Глибокозасолені  150-200  

Незасолені  Понад 200  

 

Солончаками називають ґрунти, в яких у верхніх шарах і у 

профілі нагромаджується велика кількість легкорозчинних 

солей, що дуже шкідливо діє на ріст і розвиток 

сільськогосподарських рослин. 

В залежності від хімізму засолення накопичення солей у солон-

чаках становить від 0,6-0,7 до 2 і більше %. Вони утворюються на 

середніх і важких за механічним складом ґрунтах внаслідок 

випаровування мінералізованих ґрунтових вод, які залягають близь-

ко від поверхні, де випаровування з водної поверхні становить 

близько 1000 мм, а кількість атмосферних опадів не перевищує 200-

300 мм, а також унаслідок тимчасового заливання поверхні ґрунту, 

особливо понижених місць, атмосферними водами з розчиненими в 

них солями та при перенесенні солей вітром із морської води у 

приморських зонах. Солончаки найбільш поширені в Криму та в 

басейні Дніпра. В солончаках найбільш поширені солі: СаСОз, 

Са(НСО3)2, Na2SO4, NaHCO3, CaSО4, MgSO4, NaCl, Na2CO3, а також 

у невеликій кількості СаС12, MgCl2, MgCO3, та ін. 

Кількість солей у солончаках може коливатися в дуже широких 

межах; від 1 до 10 % і більше. За складом переважаючих солей 

солончаки поділяють на сульфатні (головним чином, Na2SО4), содові 

(Na2CO3 і Na2HCO3), хлоридні (NaCl і MgCl2) і змішані - сульфатно-
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содові, хлоридно-сульфатні, сульфатно-хлоридні. 

В залежності від співвідношення катіонів розрізняють натрієві, 

магнієво-натрієві, кальцієво-натрієві, магнієві й кальцієві солончаки. 

Солончаки, до складу яких входить водорозчинні хлориди і 

сульфати у різних відношеннях, розрізняють за часткою хлору у 

сумі солей: сульфатні (хлору менше 10 %), хлоридно-сульфатні 

(хлору 10-25 %), сульфатно-хлоридні (хлору 25-40 %), і хлоридні 

(хлору більше 40 %). 

Запаси загального вмісту солей та й окремих іонів у ґрунтах 

визначаються за рівнянням 7.4: 

S = s     100,                         (7.4) 
де: S - запаси солей у шарі ґрунту 100 см, т/га; s - середній вміст солей або 

іонів у 100 см шарі ґрунту, %;  - середньоарифметична щільність 

метрового шару ґрунту, т/м
3
; 100 - коефіцієнт перерахунку у т/га. 

Характеристика ґрунтового розчину має особливо важливе 

значення при використанні засолених ґрунтів, які збагачені 

легкорозчинними солями: карбонатами кальцію, натрію, сульфата-

ми натрію й магнію, хлоридами кальцію, магнію й натрію. Склад і 

концентрація цих солей можуть бути фактором неможливості 

сільськогосподарського використання ґрунтів, підбору для вирощу-

вання на них стійких до засолення польових культур. 

 

 

7.4. Боротьба із засоленням ґрунтів 

 

Явище засолення ґрунтів має широке розповсюдження і 

спостерігається у багатьох країнах зрошуваного землеробства Азії, 

Африки, Америки. В результаті вторинного засолення десятки 

мільйонів гектарів із колись продуктивних земель перетворились в 

малопродуктивні засолені ґрунти і соляні пустелі. В Індії, країнах 

Середньої Азії, Іраку й ін. у результаті цього утворюються навіть 

вторинні солончаки. Щорічно у різних країнах світу гине 200-300 

тис. га поливних земель від засолення й заболочення. 

Для попередження накопичення солей у верхніх горизонтах 

ґрунту необхідно проводити наступні заходи: 1) шляхом створен-

ня й підтримання грудкуватої структури ґрунту знижувати висоту 

капілярного підняття ґрунтових вод; 2) покращанням структури 

ґрунту зменшувати випаровування вологи з них; 3) вірним норму-
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ванням водокористування підтримувати достатню глибину рівня 

ґрунтових вод; 4) при близькому заляганні мінералізованих 

ґрунтових вод забезпечити їх відтік побудовою дренажу. 

У системі заходів із попередження й боротьби із засоленням 

ґрунтів велике значення має комплексне застосування перерахова-

них заходів. 

На зрошуваних полях, засіяних багаторічними травами, досить 

інтенсивно йде процес накопичення органічної речовини і перегною 

у ґрунті, це веде до підвищення родючості. Помітно покращується 

структура орного шару, зростає його фільтраційна спроможність 

(водопроникність) і знижується небезпека засолення. 

Для зниження випаровування з поверхні ґрунту на межах 

зрошуваних полів висаджують лісові смуги. Лісові смуги значно 

знижують швидкість вітру, підвищують вологість повітря в 

приземному шарі, внаслідок чого зменшується випаровування 

вологи із ґрунту й інтенсивність підняття солей у верхні шари, в 

період інтенсивної вегетації (травень-жовтень) поглинають велику 

кількість фільтрованої з каналів води і тим самим сприяють 

зниженню рівня ґрунтових вод у зоні зрошувальних каналів, діючи 

як біологічний дренаж. 

На полях засаджених лісовими смугами висотою 15-18 м 

випаровування води з поверхні ґрунту при швидкості вітру 2-3 м/с 

знижується на 17, а при швидкості 5-6 м/с - на 25 % порівняно з 

полями, де нема таких смуг. Значну роль при попередженні 

засолення й заболочення зрошуваних територій відіграють 

меліоративно-експлуатаційні заходи: застосування раціональної 

техніки поливу; додержання вірного водокористування й режиму 

зрошення, який не допускає скидання поливної води; підтримування 

в справному стані зрошувальної мережі, каналів, дамб, гідротех-

нічних споруд; випорожнення каналів від зайвої води в період 

паводків, після поливів і при аваріях на зрошувальній мережі. 

 

 

7.5. Види дренажу для зниження рівня ґрунтових вод. 

 

У тих випадках, коли на землях високомінералізовані ґрунтові 

води залягають близько до поверхні, нема достатнього природного 

їх відтоку і неможливо експлуатаційними заходами понизити їх 
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рівень, облаштовують дренаж.  

Дренаж може бути відкритим (у вигляді каналів), закритим 

горизонтальним, вертикальним, комбінованим, двохярусним і ін. 

Відкритий дренаж (рис. 21) застосовують на ділянках із 

малими ухилами і при невисокій водопроникності ґрунту. Відкриті 

канали глибиною 1,5-2,5 м (відстань між каналами приймають від 

200 до 500 м) впадають у канали-колектори глибиною 2,5-3,5 м. При 

цьому за межі зрошуваної території відводять ґрунтові і поверхневі 

води. Для запобігання замулювання швидкість руху води в каналах 

має бути не меншою 0,25-0,4 м/с, а ухил - не менше 0,001-0,003. 
 

Рис. 21. Схема відкритого дренажу:1 - торф; 2 - пісок; 

 З — рівень ґрунтових вод 

 

Відкрита дренажна мережа має ряд суттєвих недоліків: 

канали утрудняють роботу сільськогосподарських машин на полях; 

відкоси і дно дренажних каналів і колекторів заростає бур'янами і є 

джерелом засмічення полів; під відкриті канали відводиться частина 

орних земель; витрати на експлуатацію відкритих каналів є значни-

ми, до 2,5-8 % будівельної вартості мережі. Більш ефективно для 

попередження засолення земель облаштовувати закритий дренаж. 

Горизонтальний закритий дренаж добре понижує й відводить 

ґрунтові води зі зрошуваної території. Його виконують із керамік-

них, азбестоцементних, бетонних або пластмасових труб: для 

первинних і групових дрен діаметром 10-20 см, для колекторів 

діаметром до 50 см. Керамічні труби укладають, стикуючи їх із 

зазором 0,5-1 мм, через який ґрунтові води просочуються в дрену. 

Для запобігання замулювання стики труб на 2/3 їх окружності 

прикривають мішковиною, скловатою або обсипають гравієм. У 

1 1 2 

3 

200-300 м 
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легких суглинкових ґрунтах під дренажними трубами облаштовують 

гравійну підстилку (шаром 10 см), а їх стикування обсипають 

щебенем і гравієм. Щоб дренажна система працювала більш 

ефективно, дрени розміщують у напрямку гідроізогіпс, а колектори 

уздовж похилу місцевості. Закритий дренаж виконують на відстані 

не менше 20 м від зрошувальних каналів. Дренаж не повинен 

проходити під каналами для запобігання фільтрації води у дрени. 

Ґрунтові води на зрошуваній території під деяким напором 

просочуються в дрени, течуть ними, попадають у колектори і далі у 

водоприймач. Рівень ґрунтових вод під дією дренажу знижується, а 

між дренами утворюється депресивна поверхня. Верхня точка 

депресивної поверхні в середині відстані між дренами має 

перевищення (напір) h над рівнем води у дрені, під дією якої 

відбувається рух води й вихід її у дрену. Чим більший напір h над 

дреною, тим вища швидкість руху і більші витрати води, яка 

поступає в дрену. Нижньою межею напору ґрунтових вод над 

рівнем води у дрені вважають у легких ґрунтах 20-30 см, у середніх 

- 30-40, у важких - 40-50 см, в дійсності ці напори можуть ще 

знижуватись. Граничне положення ґрунтових вод між дренами має 

бути не вищим критичної глибини ПКР. 

Глибина закладання дрен (Н) визначається за формулою 7.5: 

Н = hКР  + h + hO,               (7.5) 
де: h0 - глибина води в дрені, м 

Дренаж закладають на глибину 2-4 м. В залежності від 

механічного складу ґрунтів і порід відстань (м) між дренами 

приймають у наступних межах: 

 

Глинисті без піщаних прошарків  80-200  

Суглинисті без піщаних прошарків 200-300 

Суглинисті з піщаними прошарками 400-500 

Суглинисті добре водопроникні 500-600 

Суглинисті з прошарками гравію 600-1200 

 

Дрени можуть бути довжиною 500 м і більше. Діаметр їх 

визначають гідравлічним розрахунком. Витрату води (Q), яка 

поступає у дрену розраховують за формулою 7.6: 

Q = q  ,                                       (7.6) 
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де:  - площа, із якої приймає воду дрена, га; q - модуль дренажного стоку, 

л/с/га. 

Рис. 22. Схема вертикального дренажу: 1,2- рівні ґрунтових вод 

до і після відкачки; 3 – свердловини; R – радіус дії свердловини 

 

Для запобігання замулення дренажу його ухили мають бути не 

меншими 0,002, а швидкість руху води в дренах - 0,35-0,8 м/с. Через 

кожні 100-200 м дренажу споруджують оглядові колодязі, які 

періодично очищують від мулу. 

Вертикальний дренаж  (рис. 22) застосовують для пониження 

рівня ґрунтових вод на зрошуваних землях у певних гідрогео-

логічних умовах: при заляганні добре водопроникних ґрунтів і порід 

(потужних, крупнозернистих, піщаних або гравійних); на землях, які 

підстилаються галечниковими алювіальними відкладами й ін. Такий 

дренаж сприяє прискоренню процесу розсолення зрошуваних 

земель і розповсюдженню цього процесу розсолення на велику 

глибину у порівнянні з горизонтальним дренажем, але вимагає і 

більших експлуатаційних затрат. 

Вертикальний дренаж споруджують у вигляді бурових свердло-

вин діаметром 30 см і більше і глибиною 30-150 м, в залежності від 

умов залягання водоносного пласта. Нижню частину свердловини 

обладнують фільтром для прийому ґрунтової води. Свердловини 

розміщують рівномірно на усій площі, якщо необхідно понизити 

рівень ґрунтових вод на всій зрошуваній території, або по одній 

лінії, якщо необхідно перехопити потік ґрунтових вод, який посту-

пає на дану територію зі сторони прилеглих земель. З врахуванням 

водопроникності водоносного шару, відстані між вертикальними 

1 

2 
3 3 

R R 
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свердловинами по ухилу потоку ґрунтових вод приймають 1,5-3 км, 

на горизонтальній місцевості - 0,7-1,7 км. Одна свердловина 

обслуговує площу 100-400 га. В залежності від дебіту свердловини 

обладнують глибинними насосами з подачею води 20-400 л/с. 

 Комбінований дренаж представляє систему горизонтальних 

(відкритих або закритих) дрен із підключеними до них вертикальни-

ми свердловинами-посилювачами,  які розкривають глибокі добре 

водопроникні обводнені горизонти. Свердловини-посилювачі 

працюють без примусової відкачки, під дією природного напору, 

який виникає в результаті різності відміток рівня ґрунтових вод у 

середині міждренної відстані й рівня води в устях свердловин. 

Комбінований дренаж, на відміну від горизонтального, має 

меншу будівельну й експлуатаційну вартість, надійніший у роботі. 

Двоярусний дренаж сприяє більш рівномірному розсоленню 

ґрунтів і порід. Верхній ярус укладають безтраншейним способом із 

пластмасових труб на глибині 1,5-2,0 м, нижній виконують у 

вигляді постійного закритого дренажу. Нижній ярус робить процес 

промивання ґрунту інтенсивним, суттєво вирівнює спадні 

швидкості промивних токів води. 

 

 

7.6. Промивання засолених ґрунтів. 

 

Надлишок солей з кореневмісного шару ґрунту видаляють, 

промиваючи його водою. До початку посіву сільськогосподарських 

культур кількість іонів хлору у метровому шарі ґрунту не повинна 

перевищувати 0,01 % його маси. 

При промиванні вода проходить крізь верхні шари ґрунту, 

розчиняє й вимиває солі в ґрунтові води. Якщо ґрунтові води 

залягають на глибині менше 2 м і не мають природного відтоку, 

промивання слід проводити на фоні дренажу. 

Ґрунти промивають, як правило, в осінній період, коли ґрунтові 

води стоять глибоко. Поле має бути завчасно спланованим, зораним, 

заборонованим (при таких умовах вода буде просочуватись 

вглибину ґрунту повільно й рівномірно) і розділеним на ділянки - 

чеки. Промивку, як правило, проводять у два етапи. 

В перший етап кореневмісний шар зволожують до найменшої 

(польової) вологоємності, при цьому солі, що знаходяться в ґрунті, 
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переходять у розчин. 

На другому етапі відбувається подальше розчинення й 

витіснення солей із шару, що промивається в ґрунтові води. 

Утворений розчин солей разом із ґрунтовими водами відводять 

дренажем за межі зрошуваної території. Разові  промивні норми на 

легких ґрунтах складають  1500-1800 м
3
/га,  на середніх - 1900-2000, 

і на важких - 2000-2500 м
3
/га. 

Загальну промивну норму визначають по-різному. Наприклад, 

за Л.П. Розовим вона становить: 

М = П – m + nA,                                   (7.7) 
де: П - найменша вологоємність шару, що промивається, м

3
/га; m - запаси 

води в шарі ґрунту, що промивається до промивки, м
3
/га; nА — додаткова 

кількість води, необхідна для витіснення розчинених солей із шару Н, 

м
3
/га; n - коефіцієнт, який залежить від ступеню засолення ґрунту, 

змінюється від 0,5 до 1,5 (визначають дослідним шляхом). 

Промивна норма (м
3
/га) за А.Н. Костяковим: 

М = 100 Н [(0 - ) + (S1 - S2 /К)].        (7.8) 
де: Н - глибина шару, що промивається, м;  - щільність ґрунту, т/м

3
; 0 - 

найменша вологоємність, % маси;  - вологість ґрунту перед промивкою, % 

маси; S1 - вміст солей до промивки, % маси; S2 - допустимий вміст солей 

після промивки, % маси; К — коефіцієнт витіснення (або вимивання) солей 

на 1 м
3 

води, залежить від фізичних властивостей ґрунту, глибини 

залягання рівня ґрунтових вод, кількості і виду солей. Визначається він 

дослідним шляхом у польових умовах. 

Рух вологи і розчинених солей у ґрунті - складний фізико-

хімічний процес. Експериментальні дослідження свідчать, що при 

одноразовій зміні ґрунтового розчину кількість витіснених солей 

завжди менша 100 % їх, початкового вмісту. Винесення солей 

залежить від механічного складу і водно-фізичних властивостей 

ґрунту. Так, в пісках при промиванні вимивається до 90 % солей, в 

мулистих суглинках - до 80 %, а в агрегованих суглинкових ґрунтах 

- до 60 %. 

Промивна норма визначається і більш просто за В. Р. 

Волобуєвим: 

Мпр= 10000  hLlg(Sh/Sk)                          (7.9) 
де: Мпр - промивна норма, м

3
/га; h - товщина шару ґрунту, що 

промивається, м; L - показник солевіддачі, який визначається за даними 

дослідно-виробничих примовок; Sh - уміст токсичних солей у ґрунті до 

початку промивки, % від абсолютно сухого ґрунту; Sk - допустимий уміст 
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токсичних солей, % від абсолютно сухого ґрунту. 

Коефіцієнт солевіддачі для ґрунтів із різним механічним 

складом і типом засолення визначається у полі на дослідних 

площадках промивання незначного розміру (5x5; 10x10 м). Із 

збільшенням території дослідних площадок точність визначення 

солевіддачі підвищується, а коефіцієнт солевіддачі визначається за 

формулою 7.12: 

L = Mпр /10000hlg (Sh/Sk).       (7.10) 

Промивні поливи добре розсолюють солончакові ґрунти, які 

характеризуються високим вмістом у ґрунтовому розчині 

водорозчинних солей (хлориди й карбонати) і малим - натрію.  

Для розсолення солонців, які характеризуються високим вміс-

том (більше 10 % загальної ємності поглинання) у ґрунтовому 

вбирному комплексі натрію, промивання необхідно проводити в 

сполученні з гіпсуванням. При гіпсуванні в умовах доброго 

зволоження у ґрунтах протікає реакція витіснення натрію кальцієм, 

утворюється сірчанокислий натрій, розчинний у воді. Його 

видаляють наступним промиванням. Дози внесення гіпсу 

визначають за вмістом увібраного натрію, вони складають 3-20 т/га.  

Після   гіпсування й промивання солонців із метою покращання 

їх фізичних властивостей і окультурення проводять глибоку оранку, 

вносять органічні добрива, висівають культури з глибокою 

кореневою системою. Значне місце приділяють відновленню 

грудкуватої структури ґрунту. 

 
Контрольні питання 

 

1. Від яких факторів залежить хімічний склад ґрунтового розчину, який 

його зв'язок із твердою фазою ґрунту? 2. Назвіть основні причини 

накопичення водорозчинних солей у ґрунтах. 3. Який існує зв'язок між 

рівнем ґрунтової води, їх мінералізацією та вторинним засоленням ґрунтів? 

4. Як впливає якість поливної води на вторинне засолення ґрунтів? 5. Як 

класифікуються ґрунти за аніонним складом? 6. Як класифікуються ґрунти 

за катіонним складом? 7. Як класифікуються ґрунти за ступенем засолення? 

8. Охарактеризуйте ґрунти за глибиною розміщення першого сольового 

горизонту. 9. Як розраховуються запаси солей у ґрунтах? 10. Назвіть 

основні заходи боротьби із засоленням ґрунтів. 
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Розділ 8 

РУХ ВОДИ І  ЗМІНА ВОДНО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ҐРУНТІВ   У   ПРОЦЕСІ   ЗВОЛОЖЕННЯ  Й  ПРОМИВАННЯ 
 

Рухливість ґрунтової вологи давно стала предметом серйозного 

вивчення, і їй присвячено кілька докладних робіт (Лебедєв, 1930; 

Роде, 1952; Долгов, 1948 і ін.). Однак у них форми ґрунтової вологи і 

її рухливість розглядаються, головним чином, стосовно до 

незасолених ґрунтів. Вплив солей на рухливість ґрунтової вологи 

освітлено далеко не повно, а нерідко й суперечливо. Одні 

дослідники відзначають, що зниження концентрації електроліту 

погіршує фільтрацію води через ґрунт. Інші вказують на зворотне: 

розведення розчину призводить до розсолонцювання ґрунтів і як 

наслідок до поліпшення їхніх фільтраційних властивостей (Мulvani, 

Роllard, 1930). 

Рух води в шарі ґрунту, що промивається, характеризується 

багатьма специфічними особливостями, і правильне розуміння їх має 

велике значення для управління процесами солевіддачі. 

 

 

8.1. Особливості руху, усмоктування й фільтрації води в 

природних умовах, при поливах і промиваннях ґрунтів 
 

Найважливішими факторами, які впливають на зміну 

вологості ґрунтів поверхневого шару й напрямку руху води в ньому 

є: 1) кліматичні умови місцевості; 2) коливання температури у товщі 

ґрунту; 3) властивості ґрунтів, які складають певну товщу; 4) глибина 

до рівня ґрунтових вод із врахуванням її коливання протягом року; 5) 

ступінь мінералізації (засоленості) води, яка заповнює пори ґрунту.  

З фізичної сторони незцементовані крупно уламкові, піщані й 

глинисті ґрунти є твердим дисперсним і пористим тілом. Пори 

ґрунту можуть бути заповнені вологою й повітрям (газом), об’єми 

яких знаходяться у зворотній залежності один від одного. У 

більшості випадків ґрунт являє собою тіло, яке складається з трьох 

фаз: твердої, рідкої й газоподібної (повітряної). 

Тверда фаза складається з часток різних мінералів або уламків 

гірських порід, рідше з розкладених рослинних залишків. 

Рідка фаза, представлена різними формами води (див. розд. 1), 
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яка являє собою водний розчин, який містить різні розчинені 

речовини в більшій або меншій концентрації. 

Газоподібна фаза – це повітря, яке заповнює пори ґрунту 

(частково або повністю в залежності від умісту у порах рідкої фази). 

За своїм складом повітря пор ґрунту завжди відрізняється від 

атмосферного. 

Розрізняють наступні спрощені схеми співвідношення твердої, 

рідкої і газоподібної фаз ґрунту: двофазна система або ґрунтова маса  

(рис. 23, а); водонасичений ґрунт, який містить пухирці газу (рис. 23, 

б); трьохфазна система, де вільна вода не займає всіх пор між 

частками ґрунту (рис. 23, в); тверда фаза, розподілена в суцільному 

газоподібному середовищі, тобто усі пори ґрунту заповнені повітрям 

(рис. 23, г). 

Крупноуламкові й піщані ґрунти мають мало розвинуту 

поверхню і мало міняють властивості при заповнені пор водою. У 

глинистих ґрунтах дуже розвинута поверхня, яка посилює взаємодію 

між фазами і дозволяє накопичувати великі об’єми зв’язаної води і 

встановлює залежність властивостей ґрунту від ступеню 

водонасичення.  

Рис. 23. Схеми співвідношення твердої, рідкої і газоподібної фаз ґрунту:  

1 – частки ґрунту; 2 – плівки зв’язаної води;  

3 – вільна  вода; 4 - газоподібна фаза 

 

У природі існує річний цикл зміни вологості й температури 

ґрунтів верхніх шарів: 1) Осіння стадія початкового підвищення 

а б 

в г 

1 2 3 4 
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вологості верхніх шарів ґрунту у результаті всмоктування 

атмосферних опадів і недостатнього випаровування (жовтень – 

листопад). У піщаних ґрунтах більша частина опадів, що випадають 

восени, просочується великими порами в глибину. У зв’язаних 

ґрунтах просочування води зменшується і вона накопичується у 

верхніх шарах; 2) Узимку під дією мінусових температур 

спостерігається стадія промерзання ґрунту, яка супроводжується 

переміщенням вологи з нижніх шарів у верхні (грудень – лютий). 

Особливо інтенсивно протікає переміщення вологи наверх, якщо 

зона промерзання досягає капілярно-насичених шарів. Чим довше 

затримується межа промерзання на одному місці, тим більше 

утворюється у ґрунті льодових кристалів; 3) Весняна стадія 

розмерзання характеризується максимальним вологонасиченням 

після встановлення плюсових температур на поверхні ґрунту 

(березень – квітень). Вологість ґрунту різко збільшується за рахунок 

води, яка поступає при таненні льодових прошарків та снігу; 4) 

Стадія просихання верхніх шарів ґрунту наступає після встановлення 

позитивних температур і випаровування, яке посилюється з ростом 

температур (травень – вересень). 

Найбільш безперешкодно просочування вільної (гравітаційної) 

води в ґрунтах відбувається порами ґрунту під впливом сили 

тяжіння. Така вода, присутня у ґрунтах при надлишковому 

зволоженні. Максимально можливий уміст води у ґрунті або породі 

при повному заповнені усіх пор. Такий стан ґрунту називають 

повною вологоємністю або водомісткістю. 

Токи такої води, яка фільтрується через ґрунт, зустрічають 

супротив із боку ґрунтового скелета, поступово втрачають напір і 

швидкість фільтрації. 

Негравітаційне (в основному капілярне) переміщення води в 

багатьох випадках відбувається в напрямку менш зволожених зон 

ґрунту, що сприяє їх зволоженню й перезволоженню, особливо в 

період охолодження ґрунтового масиву.  

Капілярне переміщення води у ґрунтах і породах 

підпорядковується наступним законам фізики: 1) переміщення 

води капілярними порами у ґрунтах або інших тілах мало залежить 

від впливу сили тяжіння, але зверху вниз капілярна вода 

переміщується швидше ніж уверх; 2) напрямок руху води 

капілярними проміжками пористого тіла відбувається завжди в 
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напрямку, протилежному рівню води; 3) висота капілярного підняття 

води зворотно пропорційна діаметру капілярів; 4) швидкість 

переміщення води капілярами тим повільніша, чим менший діаметр 

капілярів; 5) капілярне переміщення води залежить від її в’язкості, 

яка змінюється від температури, тому з підвищенням температури 

висота капілярного підняття води зменшується, а час переміщення 

води суттєво збільшується. 

Початкова велика швидкість усмокту-

вання води відповідає процесові заповнення 

великих тріщин і пор. Кінцева низька 

швидкість усмоктування відповідає повіль-

ному проникненню води в тонкі тріщини й 

капіляри ґрунту. У природних умовах обид-

ва процеси протікають одночасно, тільки 

перший переважає на початку надходження 

води на поверхню ґрунту, другий — 

наприкінці.  

Усмоктування води трактується в 

літературі як здатність ґрунту сприймати 

воду, яка подається на його поверхню, і 

проводити її від шару до шару в ненаси-

чених горизонтах. Під фільтрацією води 

розуміють здатність ґрунту пропускати її 

через шари, насичені водою. Найбільш 

чітко ця думка виражена Н. А. Качинським 

(1934) - поверхневі горизонти ґрунту пер-

шими насичуються водою, і тоді, коли у 

відношенні їх уже можна застосувати 

поняття про фільтрацію води, нижчі шари, 

що підстилають цї горизонти будуть тільки 

усмоктувати воду. 

Усмоктування води залежить також і 

від густоти тріщин у товщі ґрунту (рис. 24). 

Швидкість усмоктування води в 

більшості випадків дощування (природного й штучного на 

зрошувальних системах) характеризується згасаючою кривою 

гіперболічної форми (рис. 25). 

Початкова велика швидкість усмокту-вання води відповідає 

 

 

 
         тріщини 

Рис. 24. Переміщення 
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процесові заповнення великих тріщин і пор. Кінцева низька 

швидкість усмоктування відповідає повіль-ному проникненню води в 

тонкі тріщини й капіляри ґрунту. У природних умовах обид-ва 

процеси протікають одночасно, тільки перший переважає на початку 

надходження води на поверхню ґрунту, другий — наприкінці.  

При поливах і промиваннях пересушених і тріщинуватих 

глинистих ґрунтів напуском верхня товща ґрунтів і порід 

насичується водою в іншій послідовності, ніж при зволоженні. 
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Рис. 25. Швидкість усмоктування води незасоленим ґрунтом (мм/хв.) 

 

Багаторазові спостереження за поливом напуском або борознами 

показують, що насичення ґрунтів водою йде в наступному порядку. 

Струмінь води, виходячи з поливної борозни, спрямовується вниз 

ухилу поверхні і на своєму шляху поглинається тріщинами. У 

нижніх частинах тріщин, що нерідко досягають 1 м глибини і 

декількох сантиметрів ширини, вода розтікається в різні сторони, 

заповнює всю систему сполучених між собою тріщин і від дна їх 

піднімається до поверхневих шарів ґрунту. В таких умовах орні 

шари ґрунту насичуються водою в останню чергу. Поверхнею 

насиченого вологою ґрунту, струмок води спрямовується далі 

ухилом місцевості до наступної системи тріщин і наповнює їх водою 

у тому ж порядку. Через насичену ґрунтову товщу вода фільтрується  

в підстилаючі породи і ґрунтові води. Швидкість фільтрації води 

через певні шари ґрунту вважається величиною постійною і відповідно 

до закону Дарсі характеризується  коефіцієнтом фільтрації. 

Стосовно до засолених ґрунтів треба вносити поправку, тому що у 

процесі фільтрації відбувається вимивання солей із ґрунту, яке 
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супроводжується зміною фізико-хімічних і водно-фізичних властивос-

тей товщі порід, що промиваються, а разом із тим і  зміною  їх 

фільтраційних  властивостей (рис. 26).  Варто відмітити, що одночасно з 

падінням швидкості фільтрації води скорочується загальний уміст солей 

у колонці (з 74,8 до 25 г) і зменшується мінералізація промивної води з 

263 на початку до 2,2 г/дм
3
 у кінці промивки. Отже зміна фільтраційних 

властивостей засолених ґрунтів протікає одночасно з вилуговуванням 

солей і найбільша інтенсивність цих процесів співпадає в часі і припадає 

на початковий період промивок.  

При промиванні лучного солончаку протягом 40 діб швидкість 

вбирання вологи ґрунтом змінювалась від 8,4-7,6 мм/хв. у перші п'ять 

хвилин досліду до 0,88 мм/хв. через 1,5 годин, до 0,10 – через добу, і до 

0,026 мм/хв. через місяць. 
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Рис.  26. Об’єм профільтрованої вологи (V см

3
/добу) ) у часі при 

промиваннях  та сумарне винесення солей (S) через 0-100 см  

товщу засоленого ґрунту (за даними П.С. Паніна, 1968 р.) 
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Рис.  27. Зміна швидкості всмоктування й фільтрації води в суглинковому 

хлоридно-сульфатному солончаку (за даними П.С. Паніна, 1968 р.) М=1 – 
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зміна швидкості всмоктування води в півтораметровому моноліті, 

відірваному від корінних порід; М=2 – те ж у метровому моноліті, не 

відірваному від підстилаючих порід; Нф – початок фільтрації води через 

М=1; Нф- Фt – швидкість фільтрації води мм/хв. 

 

На рис. 27 приведена крива швидкості усмоктування вологи ґрунтом, 

яка плавно переходить у криву швидкості фільтрації води. З характеру 

цієї кривої випливає досить важливий висновок: при подачі води на 

поверхню ґрунту суцільним потоком або інтенсивним дощем, що 

заливає відразу всю поверхню ділянки, що промивається, відбувається 

швидке усмоктування води верхніми шарами ґрунту й насичення їх до 

повної вологоємності. Швидкість усмоктування води шарами, що  

залягають нижче, при цьому буде залежати вже не тільки від напору 

води на поверхні ґрунту або інтенсивності дощу, але й від фільтраційних 

властивостей насичених водою верхніх горизонтів.  

У зв'язку з цим на загальний процес усмоктування води ґрунтом із 

плином часу більше впливає швидкість фільтрації. Цим і пояснюється 

поступовий перехід кривої швидкості усмоктування в криву швидкості 

фільтрації води.  

 

 

8.2. Зміна водоутримуючої  здатності засолених ґрунтів  

у процесі промивання 

Максимальну водоутримуючу здатність ґрунтів у літературі 

називають граничною польовою вологоємністю (Розов, 1936), польо-

вою вологоємністю (Долгов, 1948) або найменшою вологоємністю 

(Роде, 1952). Ці величини визначаються в польових умовах за вологіс-

тю ґрунтів після заливання обгороджених валиками площадок велики-

ми поливними нормами (400—500 мм і більш) після повного стікання 

гравітаційної води. Багатьма дослідженнями виявлена залежність польо-

вої вологоємності ґрунтів від фізичних і фізико-хімічних властивостей. 

 Польова вологоємність ґрунтів збільшується із збільшенням їх 

ваги й насиченням поглинутим натрієм. У той же час вважається, 

що в конкретних ґрунтах польова вологоємність — величина 

постійна, незмінна в часі. Останні положення, встановлені стосовно 

до незасолених ґрунтів і без істотних змін більшістю авторів 

переносяться на засолені.  
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Основним фактором, який визначає погіршення фільтраційних 

властивостей і подовження тривалості гравітаційного стоку, варто 

вважати збільшення водоутримуючої здатності ґрунтів при 

промиванні їх від солей завдяки стовщенню плівки пухко зв'язаної 

води, а також закупорюванню тонких і звуженню діаметра 

водопровідних пор нерухомої плівки орієнтованих молекул води. 

Такий висновок випливає із закономірності, виявленої А. Трофімовим 

(1925) і підтвердженої С. І. Долговим (1948) і А. А. Роде (1952, 1953), 

яка полягає в наступному: чим менша концентрація ґрунтового 

розчину, тим більше в ґрунті пухко зв'язаної води. Отже, при 

промиванні ґрунтів шар пухко зв'язаної води в першу чергу буде 

збільшуватися на стінках великих пор, відмитих від солей. Тонкі пори 

і внутрішні частини ґрунтових агрегатів важче відмиваються від солей, і 

концентрація розчину в них залишається високою. У результаті 

нерівномірного розподілу концентрацій солей у численних точках 

ґрунтового середовища виникають дифузійні потенціали, і з 

концентрованих розчинів агрегатних окремостей починається дифузія 

солей до опріснених ділянок ґрунту, тобто до стінок великих ґрунтових 

пор, якими рухається гравітаційна вода. Приплив солей до відмитих 

ділянок супроводжується підвищенням концентрації ґрунтового розчину 

в них і зменшенням шару пухко зв'язаної води, яка при цьому 

переходить у гравітаційну вологу і стікає вниз ґрунтовим профілем. В 

міру відмивання ґрунтових агрегатів від солей дифузійний потенціал 

знижується і процес вирівнювання концентрацій розчину у шарі, що 

промивається сповільнюється. В результаті сповільнюється перехід 

пухко зв'язаної води у рухомий стан, одночасно зменшується  кількість 

води, яка перейшла з пухко зв'язаного в рухомий стан, підвищується її 

концентрація. Такою еволюцією пухко зв'язаної вологи пояснюється 

подовження терміну стікання гравітаційної води в кінці промивок 

засолених ґрунтів. 

При промиванні засолених ґрунтів в останніх зменшуються запаси 

солей і одночасно зростає їх водоутримуюча здатність. Чим більше із 

ґрунту вимивається солей, тим більше до нього додається вологи. В міру 

збільшення кількості води, що профільтрувалася, і зменшення 

загального запасу солей у ґрунті інтенсивність вилуговування їх 

зменшується, а паралельно зменшується і приріст вологи у ґрунті.  

У ґрунтах із хлоридним і змішаним хлоридно-сульфатним складом 

солей приріст вологи відповідає кількості винесених солей; у ґрунтах із 
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сульфатно-натрієвим засоленням приріст вологи вдвічі більший сумарної 

кількості винесених солей. У першому випадку солі «заміщаються» 

водою у відношенні 1:1, у другому — у відношенні 1:2  (рис. 28).  

Розглянуті експериментальні матеріали дозволяють зробити 

висновок про те, що водоутримуюча здатність засолених ґрунтів — 

величина непостійна і зростає в міру відмивання ґрунтів від солей. 

Збільшення вологоємності ґрунтів, що промиваються, знаходиться в 

залежності від вихідного складу ґрунтових солей. Найбільше 

вологоємність підвищується при промиванні ґрунтів із сульфатним 

натрієвим засоленням. 
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Рис. 28. Залежність суми вимитих солей (S) від кількості 

профільтрованої води (Q} та її мінералізації  (М) через 

 ґрунтову колонку при сульфатному засоленні 

 

 

8.3. Вплив вологості на величину щільності твердої фази  

та пористість ґрунту 

Фізичні властивості ґрунтів, особливо глинистих і важко-

суглинкових солонцюватих, характеризуються відомою динамічністю в 

залежності від величини зволоження. Ґрунти, насичені вологою, більш 

однорідні у своїй будові, висушування їх часто призводить до 

розтріскування й утворення брил. Тріщини досягають 3—5 см ширини 

і 80—100 см глибини, а іноді і більше, діаметр брил коливається від 

5—10 до 20—30 см і більше. 

Сучасні методи визначення об'ємної ваги ґрунту не враховують 

крупнобрилистої й тріщинуватої будови ґрунтової товщі, тому що 

об'ємну вагу визначають у невеликих зразках, розміром 20-30 або 

100-200 і 500 см
3  

(Васильєв, 1953; Вадюніна, Кочергіна, 1961), які 
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беруть із середини брил, що мають найбільш однорідну будову. Отже, 

об'ємна вага ґрунту відноситься тільки до брил, а не до всього ґрунту 

поля, а відповідно змінюються і всі розрахунки, у які входить величина 

об'ємної ваги. 

Крім того, об'ємну вагу ґрунту визначають у польових умовах у 

різні сезони року при різному зволоженні ґрунтів, при неоднаковій 

усадці, тріщинуватості і брилистуватості їх. У результаті об’ємна вага 

виходить різною навіть для тих самих ґрунтів - найбільшою для 

висушених і найменшою – для ґрунтів, насичених вологою. Мінливість 

об'ємної ваги при різному зволоженні не дозволяє порівнювати ґрунти 

й окремі їх  горизонти за щільністю. 

Польова вологоємність солонцюватих брилистих і тріщинуватих 

ґрунтів, перерахована на об'ємні величини з використанням щільності 

твердої фази, визначеної у сухих ґрунтах, виявляється на 5-10, а іноді на 

16-20 % (табл. 8.1) більшою пористості. Це пояснюється тим, що при 

насиченні водою ґрунти набухають, що приводить до зменшення їх 

об'ємної ваги й збільшення пористості. 

 

Таблиця 8.1. Порівняння щільності й пористості ґрунту визначених  

для малих брил і у польових умовах (за даними П.С. Паніна, 1968) 
 

Глибина 

відбору 

зразків, см 

Щільність ґрунту, г/см
3
 Пористість, % 

У малому 

моноліті 

Для 

ділянки в 

полі 

У малому 

моноліті 

Для ділянки в 

полі 

0-10 1,57 1,32 41,9 51,1 

10-20 1,60 1,34 40,8 50,4 

20-30 1,59 1,38 41,2 49,7 

30-40 1,61 1,43 40,4 46,1 

40-50 1,61 1,46 40,4 46,1 

50-60 1,59 1,45 41,2 46,3 

60-70 1,57 1,49 42,2 45,2 

70-80 1,52 1,50 43,0 44,4 

80-90 1,55 1,50 42,7 44,1 

90-100 1,58 1,54 41,5 43,0 
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Ґрунт, зволожений до найменшої вологоємності, має найбільш 

однорідну будову, брили знаходяться в набряклому стані, займають 

найбільший об'єм, заповнюючи ґрунтові тріщини; розпушені орні 

шари при стіканні гравітаційної вологи ущільнюються. 

Об'ємна вага, визначена при польовій вологоємності, має 

найменше значення у верхній товщі і збільшується з глибиною, що 

цілком погоджується з будовою ґрунтового профілю.  

Пористість ґрунту, обрахована з урахуванням щільності твердої 

фази сухих ґрунтів, виявляється заниженою, тому що вона 

характеризує тільки пористість брил, а не пористість усієї ґрунтової 

товщі, де більше тріщин, які обходять при виборі місця для вдавлення 

бура. У зв'язку з цим різниця у пористості в метровій товщі в 

середньому досягає 5-6 % до об'єму, або 500—600 м
3
/га на метровий 

шар. Ці зміни щільності твердої фази й пористості складають істотну 

величину, яка не враховується при розрахунку поливних норм, 

водовіддачі ґрунтів, визначенні запасів солей, поживних речовин і 

т.д. 

 

 

8.4. Процеси вимивання солей із гравітаційним і  

фільтраційним потоком води 

Протікання й інтенсивність ґрунтових процесів залежать від 

великої кількості внутрішньо-ґрунтових факторів і розмаїтості 

зовнішніх умов, а також численного сполучення й варіацій їхніх 

кількісних співвідношень. 

Процеси руху води і солей у ґрунтовій товщі стали 

досліджуватися на початку XX сторіччя з метою пояснення причин 

нагромадження солей і утворення засолених ґрунтів. 

Перші експериментальні дані, що висвітлюють рух води й солей у 

ґрунтовій товщі, опубліковані в роботі С. П. Кравкова (1901). Ним 

були поставлені досліди з капілярного підняття дистильованої води й 

розчинів деяких солей у піску й суглинку і спостерігалася їхня 

порівняльна швидкість підняття, а також і інші досліди з пересування 

води зверху вниз і в горизонтальному напрямку. На підставі цих 

експериментів С. П. Кравков прийшов до висновку, що швидкість 

капілярного підняття розчину залежить від складу й концентрації 

солей у ньому; підвищення концентрації солей у розчині зменшує 
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швидкість його капілярного підняття. Вода і випробувані розчини 

однакової концентрації у порядку зниження швидкості капілярного 

підняття розташовані ним у наступний ряд: Н2О, NН4С1, K2SО4, (NН4)2SО4, 

K2НРО4, NаNОз, NаС1, NаОН, Nа2COЗ. 

Крім того, С. П. Кравков установив, що додавання до ґрунту гіпсу 

або вапна прискорює пересування води в ній як зверху вниз, так і 

знизу нагору шляхом капілярного підняття. Таке прискорення 

пересування води автор пояснює дією кальцію, що коагулює. 

За даними Бриггса й Лафана (1902) капілярне підняття розчинів 

залежить від концентрації у них солей, і воно є тим вищим, чим нижча 

концентрація розчинів. Експериментальні дані цих авторів свідчать і 

про те, що розчини соди в пісках у цілому піднімаються вище інших 

солей. 

В посушливій зоні нашої країни інтенсивно розвивається 

засолення ґрунтів. У зв'язку з цим виникла потреба більш глибокого 

вивчення причин засолення ґрунтів при зрошенні та розроблення 

методів опріснення малородючих засолених ґрунтів, а також 

дослідження руху солей униз ґрунтовим профілем із поливною 

водою та під дією атмосферних опадів. 

Установлено, що при промиванні ґрунтів насамперед 

вимиваються нітрати й хлориди, потім сульфати й карбонати (Ковда, 

1937). 

Рух солей з фільтраційними потоками води (під напором і при 

вільному гравітаційному стіканні) має найбільше значення в процесі 

промивання, тому що переважна частина солей вимивається з ґрунту 

саме таким шляхом.  

Механізм руху солей при промиванні такий: спочатку (у процесі 

насичення ґрунту до граничної вологоємності) відбувається 

розчинення солей, потім додатковими кількостями води витісняється 

сольовий розчин.  

 У процесі насичення ґрунту водою до граничної вологоємності 

відбувається не тільки розчинення солей, але й одночасне їх перемі-

щення униз ґрунтовим профілем (Розов, 1936). Тепер накопичені нові 

матеріали, що конкретизують представлення про процес спадного 

руху солей з фільтрівною водою. У першу чергу, опрісняються верхні 

шари ґрунтів, і в міру збільшення промивної норми потужність опріс-

неного шару зростає (Музичук, 1936; Волобуєв, 1948; Легостаєв, 

1957); найбільш ефективно промивна дія води виявляється у висуше-
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ній верхній товщі ґрунту (Меерсон, 1936); найбільше опріснення ґрун-

тів досягається першими порціями промивної норми (Летунов, 1955). 

При дослідженні залежності виносу солей від агрегатного складу й 

вологості ґрунту Меерсон прийшов до висновку, що із сухого ґрунту з 

вицвітами солей на поверхні агрегатів солі вимиваються меншою 

кількістю води, ніж із вологого ґрунту; вимиваються солі тим легше, 

чим дрібніші агрегати, тому що у великих агрегатах довший шлях 

дифузії солей до шляхів гравітаційного току води.  

При промиваннях перші об'єми води, які зволожують верхні 

шари ґрунту і розчиняють солі, що утримуються в них, проштовхують 

солі вниз. На своєму шляху вони додатково збагачуються солями й у 

нижні шари ґрунту надходять у вигляді високо концентрованих 

розчинів. Отже, при інфільтрації води нижні шари ґрунту втрачають 

набагато менше солей ніж верхні, в окремих випадках спостерігається 

навіть збільшення їх за рахунок високої концентрації розчину. 

У тих випадках, коли промивна вода, проходячи через верхні 

шари ґрунту, залишається недостатньо насиченою солями, вона на 

своєму подальшому шляху розчиняє солі, завдяки чому 

підвищується її мінералізація. Якщо ж промивна вода, пройшовши 

через товщу ґрунту, досягла межі концентрації для цих умов, то, 

рухаючись вниз, вона на своєму шляху не розчиняє солей і не 

нарощує мінералізації, а проходить через ці шари транзитом. Коли 

гранично насичена солями вода надходить у шари з меншим 

засоленням або з меншою вологістю, ці шари стають більш 

засоленими, ніж були до надходження в них концентрованих 

промивних вод із верхніх шарів ґрунту. 

Крім того, у процесі руху води зверху вниз, навіть у тому 

випадку, коли мінералізація її залишається незмінною, у ній увесь 

час збільшується відносний уміст хлоридів як найбільш розчинних  

солей, які не поглинаються  ґрунтом. 

Отже, при промиванні в першу чергу вимиваються від солей 

верхні шари ґрунтів, тому що на них діє прісна промивна вода, яка 

має більшу розчинюючу і вилуговуючу дію, ніж вода, насичена 

солями в нижніх шарах. Завдяки цьому в міру збільшення промивної 

норми товщина опрісненого шару ґрунту збільшується. 

Нижні шари ґрунтів пропускають солі в глибинні шари порід і в 

ґрунтові води і працюють із більшою напругою, ніж верхні. Якщо у 

верхніх шарах іде розчинення солей і розбавлення ґрунтового 
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розчину без істотних змін його хімічного складу,  за винятком 

впливу обмінних реакцій, а потім витиснення цих розчинів новими 

порціями промивних вод, то нижні шари насамперед піддаються 

обробці поступаючими розчинами солей, що надходять із верхньої 

товщі, а вже потім починається вимивання з ґрунтів власних солей. 

 

8.5. Характер вимивання солей фільтруючою промивною водою 

 

Важливо установити, як змінюється концентрація солей у воді, 

що фільтрується через обмежену ґрунтову товщу, із якою мінералі-

зацією вона буде нашаровуватися на вихідні ґрунтові води. Перші 

проби вод, що профільтрувалися через шар ґрунту, завжди йдуть із 

більшою мінералізацією ніж наступні. В міру збільшення обсягу води, 

що профільтрувалася, концентрація солей від однієї проби до іншої 

поступово знижується. 

Границя змочування ґрунту переміщується від грудки до грудки. 

Пори між грудками ніколи не заповнюються водою. При цьому, чим 

більшою стає товща змоченого ґрунту, тим повільніше переміщується 

вниз границя змочування. Нижче границі змочування спостерігається 

смужка в 1,5-2 см слабо потемнілого ґрунту, що змочується, 

пароподібною вологою, яка притягається як часточками ґрунту, так і 

солями, що утримуються в ній. Солі, утративши кристалізаційну 

вологу в результаті висушування ґрунту до повітряно-сухого або 

близького до нього стану у процесі змочування відновлювали 

кристалізаційну вологу і викристалізовувалися у вигляді добре 

помітних кристалів. Ці кристали солей (переважно мірабіліту) зникали 

тільки після того, як видима границя змочування опускалася нижче. 

Ступінь мінералізації промивних вод залежить від вихідної 

засоленості ґрунту, товщини й будови товщі, що промивається, 

початкової вологості й швидкості фільтрації води через неї. При 

промиванні в різному ступені засолених ґрунтів коли обсяг 

профільтрованої води досягає приблизно трьох обсягів польової 

вологоємності,  мінералізація профільтрованої води знижується з 60-80 

г/дм
3
 у першому об'ємі до 8-12 г/дм

3
. 

Такий характер змін мінералізації профільтрованих вод свідчить про 

те, що основна маса легкорозчинних солей вимивається з 1-2-

метрового шару ґрунту монолітів саме першими трьома об'ємами 
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води, кожний з яких відповідає польовій вологоємності шару ґрунту, 

що промивається (рис.  29, за даними П.С. Паніна, 1968). 

Мінералізація кінцевих об'ємів промивних вод, які фільтруються 

через товщу засолених ґрунтів і порід, залежить від розчинності й 

відмитості  їх  від гіпсу й гідрокарбонатів лужних  земель, а також від 

обмінних реакцій розчину з ґрунтовим поглинаючим комплексом.  
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 Рис. 29. Зміна мінералізації фільтрованої води в залежності від об’єму 

профільтрованої води в одиницях найменшої вологоємності ґрунту  

 

Крім того, винесення солей із ґрунтів із фільтраційною водою 

змінюється також і від способу промивання. Вода на промивання пода-

ється двома способами: уся промивна норма відразу, або вона розчле-

новується на окремі порції і кожна з них подається через визначені 

інтервали часу. На легких ґрунтах часто застосовується перший 

спосіб промивання. 

На важких ґрунтах найкращий ефект промивної дії води отри-

маний при перерві між закінченням усмоктування води поперед-

нього поливу й початком наступних у 8 днів. Позитивний вплив 

перерв у подачі промивної води на вимивання солей пояснюється 

вирівнюванням за час перерви концентрації ґрунтового розчину у 

водопровідних і замкнутих дрібних порах ґрунту й витисненням 

цього розчину наступними порціями води. У випадку подачі 

промивної норми одноразово вода проходить транзитом і в 

меншому ступені вимиває солі з агрегатів ґрунту. 

Гравітаційний стік у міжполивний період характеризує високу 

швидкість водовіддачі ґрунтів на початку стікання і низьку – напри-
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кінці. В міру збільшення загальної кількості води, що профільтру-

валася, від одного такту промивки до іншого мінералізація 

фільтрату зменшується.  

Гравітаційна вода, що заповнює водопровідні ґрунтові пори і 

повільно стікає профілем, насичується солями шляхом дифузії їх із 

прилягаючими до цих пор ділянок ґрунту, тоді як при швидкому 

стіканні  води порами для насичення її солями за рахунок дифузії бракує 

часу. Найбільшої економії промивної води можна досягти при наступ-

ному режимі промивання. Товщу ґрунту, що промивається спочатку, необ-

хідно наситити водою до стану найменшої вологоємності, потім пода-

вати воду на промивання невеликими об'ємами в 500-1000 м
3
/га. Чергову 

порцію промивної води подають після стікання гравітаційної вологи.  

Необхідно враховувати, що при такому режимі поливів і промивання  

найбільший ефект досягається тільки у випадку хлоридно-сульфатного й 

сульфатного засолення ґрунтів. Для видалення хлоридів такий режим 

необов'язковий, тому що хлориди вимиваються з ґрунтів тільки в 

залежності від кількості води, що профільтрувалася. 

Природні солі, що концентруються у ґрунтовій товщі, нарощують 

свою мінералізацію і нерідко стають насиченими розчинами. При цьому 

з'ясувалося наступне: а) найбільша кількість солей із ґрунтової тов-

щі, що промивається, виноситься першими об'ємами води, що 

профільтрувалася; б) найбільша кількість солей із ґрунту вимива-

ється прісною водою незалежно від вихідної вологості ґрунту; в) 

чим вища мінералізація промивних вод, тим менше солей 

вимивається з тих шарів ґрунту, через які фільтруються ці води. 

 

 

8.6. Природа залишкового засолення й солонцюватості ґрунтів 

Під природним засоленням ґрунтів і порід розуміють накопи-

чення легкорозчинних солей у верхній двохметровій товщі зони 

аерації, яке відбувається в умовах недостатнього зволоження при 

випаровуванні порових розчинів капілярної облямівки ґрунтових вод. 

Необхідною умовою засолення ґрунтів є перевищення рівня капіляр-

ної облямівки над рівнем її випаровування. Під вторинним засолен-

ням ґрунтів розуміють швидку втрату родючості внаслідок нако-

пичення солей у верхньому двохметровому шарі, яке відбувається в 



 185 

результаті підйому рівня ґрунтових вод вище критичного рівня (за 

рахунок фільтраційних втрат іригаційних вод при зрошенні). 

За залишкове засолення в більшості випадків приймаються солі, 

виявлені водними витяжками після промивання ґрунтів. Залишкове 

засолення оцінюють або за аніонами Сl
-
 і SО4

2-
 або за щільним 

залишком без аналізу катіонів й зв'язування іонів у молекулярні солі. 

Солі, виявлені в ґрунтах після промивання, є  вторинними. Одні з них 

виникають у процесі промивок у результаті обмінних реакцій 

(NаНСОз, Na2СОз, Nа2SО4, МgSO4), інші — при переході в розчин із 

твердої фази, наприклад, гіпс, СаСО3 і МgСО3. Ці процеси додатково 

підсилюються при підготовці водних витяжок із промитих ґрунтів.  

Отже, солі, які переходять у ґрунтовий розчин після повного 

насичення ґрунтів водою, названі первинними, а солі, які переходять у 

ґрунтовий розчин і виносяться з промивними водами після повторної 

подачі води на ґрунт – вторинними. Склад первинних і вторинних солей 

при промиванні ґрунтів різного засолення наведено у таблиці 8.2. 
 

Таблиця 8.2. Склад первинних і вторинних солей при промивках 

різних типів засолених ґрунтів 
 

Тип 

засолення 

Солі 

первинні вторинні 

Хлоридне 

NaCl, CaCl2, MgCl2, CaSO4, 

NaHCO3, Ca(HCO3)2 

MgCl2, NaCl, MgSO4, 

Na2SO4, NaHCO3, 

CaSO4, Ca(HCO3)2 

Сульфатно-

хлоридне 

MgCl2, NaCl, CaSO4, MgSO4, 

Ca(HCO3)2, NaHCO3 

NaCl, MgSO4, Na2SO4, 

NaHCO3, CaSO4 

Хлоридно-

сульфатне і 

сульфатне 

NaCl, CaSO4, MgSO4, Na2SO4, 

Ca(HCO3)2 

Na2SO4, MgSO4, 

NaHCO3, Na2CO3, 

CaSO4, a(HCO3)2 

Содово-

сульфатне 

NaCl, MgSO4, Na2SO4, CaSO4, 

Ca(HCO3)2, NaHCO3, Na2CO3 

NaHCO3, Na2CO3, 

Ca(HCO3)2, CaCO3 
 

Вторинні солі утворюються в результаті переходу у розчин слабо 

– і середньо розчинних солей, які знаходяться у твердій фазі ґрунту, а 

також при утворенні у розчині порівняно незначної кількості легко-

розчинних солей у результаті іонно-обмінних реакцій. Завдяки 

зазначеним явищам в зразках ґрунтів є неоднакова кількість солей 
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після промивання. У тих шарах ґрунту, із яких гіпс вимивався 

цілком, сума солей, що залишилася дуже невелика, у межах близько 

0,1%. В шарах із невеликою кількістю залишкового гіпсу сума 

солей водних витяжок підвищується до 0,25—0,4%, а при більшій 

кількості залишкового гіпсу їх виявляється до 0,7—1%. 

Відповідно до того, наскільки відмиті шари ґрунту від гіпсу, 

змінюються й сполуки солей водних витяжок із них. У відмитих 

шарах переважають гідрокарбонати Са
2+

 і Мg
2+

 та виявляється 

двовуглекисла сода (NаНСОз), сульфатів Nа
+
 і Мg

2+
 є дуже небагато 

й у сумі вони не перевищують 0,4 мг-екв на 100 г ґрунту. У 

загіпсованих шарах знижується вміст гідрокарбонатів Са
2+

 й Мg
2+

, 

зовсім відсутня сода і різко зростає кількість вторинних солей 

сульфатів магнію й натрію, сягаючи 7,5—8 мг-екв на 100 г. Таке 

різке підвищення вмісту сульфатів пояснюється обмінними 

реакціями між поглинутими катіонами й гіпсом. 

У процесі промивання хлориднозасолених ґрунтів гіпс вимива-

ється з ґрунтів раніше, ніж цілком витісняється натрій з поглинутого 

стану  відповідних шарів ґрунту. Після вимивання гіпсу в ґрунтовому 

розчині переважають катіони Са
2+

, зв'язані із СОз
2-
 і НСОз

-
, якими 

частково і витісняються залишкові кількості обмінного натрію. 

За свідченням О. А. Грабовської (1961), у поглинутому стані 

поряд із катіонами знаходиться і деяка частина хлору, адсорбованого 

колоїдами протилежного заряду. Отже, у складі вторинних солей за 

рахунок витиснення поглинутих Nа
+
 і С1

-
 може знаходитися не 

тільки NаНСОз, але й небагато хлористого натрію, гіпс. 

У ґрунтовому розчині загіпсованих ґрунтів насичених колоїда-

ми натрію утворюються вторинні солі сульфатів, що при висхідних 

капілярних токах вологи й інтенсивного її випаровування з повер-

хні, будуть накопичуватися у верхніх шарах ґрунтів і сприяти їхньо-

му вторинному засоленню навіть без участі солей ґрунтових вод. 
 

Контрольні питання 

1. Яка різниця між усмоктуванням і фільтрацією води? 2. Як насичуються 

ґрунти водою при різних видах зрошення? 3. Які особливості фільтрації 

води у засолених ґрунтах? 4. Як змінюється вологоємність засолених 

ґрунтів в процесі їх, промивання? 5. Яка залежність між вологістю й 

щільністю твердої фази ґрунту та його пористістю? Як впливає на ці 

процеси засоленість ґрунту? 6. Чому водно-фізичні властивості ґрунту 



 187 

визначені на малому моноліті в лабораторних умовах не відповідають 

аналогічним, визначеним у полі? 7. Яка залежність між концентрацією 

порового розчину і його капілярним підняттям у ґрунтах? 8. Які Ви знаєте 

способи промивання ґрунтів? 9. Як змінюється концентрація промивної 

води у часі і просторі ґрунтової товщі при промиваннях засолених ґрунтів? 

10. Охарактеризуйте терміни природне, вторинне, залишкове засолення 

ґрунтів. Які солі характерні для кожного типу засолення?   
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Розділ 9 

ГІПСУВАННЯ  ҐРУНТІВ 

 

Гіпсування ґрунту – це вид хімічної меліорації пов’язаний з 

внесенням у ґрунт гіпсу (СаSO42H2O) для заміни у вбирному 

комплексі натрію на кальцій і для нейтралізації лужності, 

шкідливої для багатьох сільськогосподарських культур, поліп-

шення фізичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей, а 

також для підвищення його родючості. 

Лужну реакцію розчину мають ґрунти сухих степів, пустель – 

чорноземи південні, каштанові ґрунти, солонці. 

Лужність ґрунтового розчину – ступінь вмісту їдких солей 

лужних і лужноземельних металів, що створюють дуже 

несприятливі умови ґрунту, які ведуть до пригнічення розвитку 

рослин, мікроорганізмів, погіршують агрофізичні властивості 

ґрунту. Розрізняють актуальну й потенціальну лужність. 

Актуальна лужність визначається вмістом у ґрунтовому розчині 

або водній витяжці гідролітично-лужних солей, переважно карбона-

тів і гідрокарбонатів лужних і лужноземельних металів (Na2CO3,  

NaHCO3, Ca(HCO3)2. 

У ґрунтовому розчині хімічним методом визначається загальна 

лужність, лужність від нормальних карбонатів і бікарбонатів. 

Лужність від нормальних карбонатів може проявлятися у 

результаті обмінних реакцій ґрунту, який вміщує обмінний натрій, 

внаслідок життєдіяльності сульфат бактерій, які відновлюють в 

анаеробних умовах у присутності органічної речовини сірчанокислі 

солі натрію до соди: 

Na2SO4 + 2C = 2CO2 + Na2S,         (9.1) 

Na2S + CO2 +H2O = Na2CO3 + H2S   (9.2) 

Активна лужність виражається величиною рН і відповідає 

значенням 7,1-10. 

Потенціальна лужність спостерігається у ґрунтів, які містять 

увібраний натрій. При взаємодії такого ґрунту з вугільною 

кислотою, яка міститься у ґрунтовому розчині, відбувається реакція 

заміщення, результатом якої є накопичення соди у підлуженому 

розчині: 

(ППК) 2Na + Ca(НСO3)2 ↔ (ППК) Ca + 2NaНСO3. (9.3) 

Потенційну лужність виражають у м.екв на 100 г ґрунту. 
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Лужність ґрунтового розчину переноситься культурними рослинами 

гірше, ніж кислотність. 

Найбільш токсичними являються карбонати натрію. Їх шкідлива 

дія починає проявлятися при вмісті іону СО3 у кількості 0,005-0,02 

%, або 0,17-0,7 мг-екв на 100 г ґрунту. Бікарбонати натрію менш 

токсичні. Їх шкідлива дія починає проявлятися при вмісті іона НСО3 

у кількості 0,065-0,4 % або 1,00-6,25 мг-екв на 100 г ґрунту. 

Надмірна у ґрунті лужність може усуватися застосуванням 

фізіологічно кислих мінеральних добрив, гною, а також гіпсуванням 

ґрунту: 

Na2CO3 + CaSO4·2H2O = CaCO3↓ + Na2SO4 + 2H2О (9.4) 

Доза внесення гіпсу розраховується у залежності від кількості 

обмінного натрію і загальної лужності. 

 

 

9.1. Характеристика ґрунтів, що потребують гіпсування 

 

Солонці – це ґрунти, насичені поглинутими солями натрію 

(більше 20 % від суми основ, в основному NaCl) у результаті 

близького до поверхні (20-80 см) розміщення джерела легкороз-

чинних солей (соди й ін.) або вторинного засолення в результаті 

невірного зрошення. Поширені переважно у Присивашші, При- 

чорномор’ї, на річкових терасах лісостепової частини Лівобережжя. 

Утворення солонців пов’язане з процесом утиснення в 

колоїдний комплекс ґрунту іонів натрію. Солонці також можуть 

виникати в результаті розсолення солончаків, в яких переважають 

солі хлоридів і сірчанокислого натрію. Цей процес починається 

тільки після того, як із ґрунту буде вимита значна кількість 

легкорозчинних солей. 

Мінеральні й органічні колоїди ґрунту при насиченні її натрієм 

(при відсутності водорозчинних солей) легко пептизується, частково 

переходить у золь, тому ґрунтові агрегати розпилюються, 

пептизовані колоїди руйнуються й вимиваються з верхніх шарів 

ґрунту у нижні, утворюючи щільний солонцевий горизонт.  

Солонці поділяються на коркові, у яких солонцевий горизонт 

залягає на глибині не більше 6-8 см, середньо стовпчасті  - на 

глибині 8-20 см і глибоко стовпчасті – глибше 20 см.  

Ґрунтоутворювальний процес у значній мірі залежить від 
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глибини залягання ґрунтових вод, а тому солонці ще поділяють на 

такі групи: лучні, де ґрунтові води залягають на глибині 5 м; лучно-

степові – від 5 до 8 м та степові – глибше 8 м. 

Залежно від сольового складу солонці поділяють на содові 

солонці, солонці змішаного засолення (наприклад, содово-

хлоридно-сульфатні) та хлоридно-сульфатні. 

Содові солонці найбільш поширені в лісостеповій зоні в місцях 

поширення верховодки, хлоридно-сульфатні – поширені в 

каштановій зоні та південних чорноземах (зона степу). 

Солонцюваті ґрунти характеризуються великою в’язкістю, 

розпиленістю, несприятливим водним і повітряним режимами. У 

вологому стані солонцевий горизонт сильно набухає, стає важко 

проникним для води, в’язким, а в сухому стані перетворюється у 

щільну, тверду масу, яка не піддається обробці. Солонцевий 

горизонт перешкоджає проникненню кореневої системи рослин 

углиб профілю ґрунту. В результаті обмінних реакцій між увібраним 

натрієм і бікарбонатом кальцію або вугільної кислоти у ґрунтовому 

розчині цих ґрунтів утворюються вуглекислі солі натрію (NaHCO3, 

Na2CO3), які являючись гідролітичними лугами, підвищують 

лужність розчину до рН =  9 і більше. 

Сода, яка утворюється в профілі солонцевих ґрунтів, майже не 

промивається, допоки у ґрунтовому вбирному комплексі присутній 

натрій. Зайва лужна реакція ґрунтового розчину несприятлива для 

більшості сільськогосподарських культур і ґрунтових мікроорга-

нізмів. При лужній реакції порушується обмін речовин у рослинах, 

зменшується розчинність і доступність сполук заліза, марганцю, 

бору, фосфорнокислих солей кальцію й магнію з ґрунту в рослину. 

Врожаї сільськогосподарських культур на солонцевих ґрунтах дуже 

низькі й поганої якості. 

За глибиною залягання солей розрізняють такі ґрунти: солонча-

кові, в яких солі знаходяться на глибині до 30 см; солончакуваті – 

на глибині 30-80 см; та глибоко солончакуваті – глибше 80 см.  

Солончаками називають ґрунти, в яких у верхніх шарах 

нагромаджується більше 1 % легкорозчинних солей, що дуже 

шкідливо діє на ріст і розвиток сільськогосподарських рослин. 

Вони утворюються на важких за механічним складом ґрунтах 

унаслідок випаровування мінералізованих ґрунтових вод, які 

залягають близько від поверхні, де випаровування з водної поверхні 
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становить близько 1000 мм, а кількість атмосферних опадів не 

перевищує 200-300 мм, а також унаслідок тимчасового заливання 

поверхні ґрунту, особливо понижених місць, атмосферними водами 

з розчиненими в них солями та при перенесенні солей вітром із 

морської води у приморських зонах. Солончаки найбільш поширені 

в Криму та в басейні Дніпра. В солончаках найбільш поширені солі: 

CaCO3, Ca(HCO3)2, Na2SO4, NaHCO3, CaSO4, MgSO4, NaCl, Na2CO3, а 

також у невеликій кількості CaCl2, MgCl2, MgCO3, та ін. 

Кількість солей у солончаках може коливатися в дуже широких 

межах; від 1 до 10 % і більше. За складом переважаючих солей со-

лончаки поділяють на сульфатні (головним чином, Na2SO4), содові 

(Na2CO3 і Na2HCO3), хлоридні (NaCl і MgCl2) і змішані – сульфатно-

содові, хлоридно-сульфатні, сульфатно-хлоридні. 

За морфологічними ознаками солончаки поділяють на: пухкі, 

мокрі, чорні, лучні та карбонатно-кальцієві. 

Пухкі солончаки – це ґрунти, в яких багато сірчанокислого 

натрію (Na2SO4·10Н2О). Зверху такі ґрунти дуже сухі й пухкі. Їх ще 

називають сульфатними солончаками. 

Мокрі солончаки – це ґрунти, до складу яких входять гігроско-

пічні солі NaCl і MgCl2. Їх темний, майже чорний колір залежить від 

наявності в них гігроскопічної вологи; тому вони на дотик вогкуваті. 

Чорні солончаки характеризуються різко вираженим темним 

забарвленням. У таких ґрунтах після дощу або поливу вода на 

поверхні застоюється, майже не проникає в ґрунт і випаровується. 

Темний колір цього ґрунту залежить від диспергування гумусу 

содою (Na2HCO3). 

В лучних і карбонатно-кальцієвих солончаках багато вугле-

кислого кальцію і частково вуглекислого натрію. Вони утворюються 

під трав’янистою рослинністю.  

Солончаки внаслідок великого вмісту водорозчинних солей, 

високої концентрації ґрунтового розчину, лужної реакції, поганих 

фізичних властивостей непридатні для вирощування культурних 

рослин. Для усунення надлишку солей їх промивають зрошенням 

великими нормами до 2000 м
3
/га і більше. Перед промивкою, якщо 

використовується вода бідна гіпсом і вапном, вносять у ґрунт гіпс, 

щоб запобігти перетворенню солончаків, в яких високий уміст 

водорозчинних солей натрію, у солонці. 

Солонцюваті ґрунти – це ґрунти, що містять у своєму 
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складі увібраних основ від 5 до 20 % натрію. Такі ґрунти, поширені 

у південній частині Херсонської, Запорізької, Миколаївської 

областей, на півночі Автономної Республіки Крим, в Середньому 

Придніпров’ї, Полтавській області, менш значними за площею 

ділянками в інших областях. Такі ґрунти зустрічаються і на  

заплавах річок Донбасу, які утворилися внаслідок стікання у річки 

солоних заводських та шахтних вод. 

Значні території солонцюватих земель розміщені на зрошуваль-

них системах: Інгулецькій, Явкінській, Спаській і ін. Площа зрошу-

ваних солонцюватих ґрунтів в Україні складає майже 900 тис га. 

У степовій зоні поширені ґрунти, у вбирному комплексі яких 

поряд із кальцієм і магнієм є від 5-10 до 40 % інколи і більше 

увібраних катіонів натрію. При великій кількості у ґрунтовому 

вбирному комплексі катіонів натрію та магнію вони 

характеризуються, як солонцюваті. Солонцюватими за Mg є ґрунти у 

яких уміст останнього перевищує 20 % від суми катіонів, а за  Na – 

при його вмісті вищому за 3-5 %. У таблиці  9.1 приведено 

класифікацію ґрунтів за ступенем солонцюватості ґрунтового 

вбирного комплексу (ГВК). 

 

Таблиця 9.1. Класифікація ґрунтів за ступенем солонцюватості 
 

Ґрунти 

Ступінь солонцюватості, % від ємності ГПК 

Несолон-

цюваті 

Слабосо-

лонцюваті 

Середньосо-

лонцюваті 

Сильносо-

лонцюваті 
Солонці 

Високогумусні  5 5-10 10-15 15-20  20 

Малогумусні  3 3-5 5-10 10-15  15 

Увібрані катіони Ступінь солонцюватості, % від ємності ГПК 

Са  80 80-60 60-45 45-30  30 

Mg  20 20-30 30-40 40-50  50 

Na  5 5-10 10-15 15-20  20 

  

Для корінного покращення фізичних, фізико-хімічних і 

біологічних властивостей солонцюватих ґрунтів необхідно усунути з 

них соду, увібраний натрій замінити кальцієм, а утворений сульфат 

натрію видалити промиванням, а також розрушити щільний 

солонцевий горизонт. 

Солонцюваті ґрунти діляться на дві групи за способом 

меліорації: 1) Степові солонці розповсюджені в зоні каштанових і 
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бурих ґрунтів. Вони характеризуються нейтральною, рідко лужною 

реакцією середовища, глибоким заляганням рівня ґрунтових вод, що 

не веде до підтягування солей з ґрунтовими водами у кореневмісний 

шар. Покращити їх можна без внесення гіпсу, за рахунок глибокої 

оранки, щілювання, яке веде до залучення в меліоративний процес 

кальцію глибоких шарів цього ж ґрунту; 2) Лучні, содові солонці 

розміщені у чорноземній зоні. Вони мають лужну реакцію середо-

вища, близький рівень ґрунтових вод, піддані вторинному засоле-

нню й осолонцюванню. Для їх покращення необхідно вносити гіпс. 

Гіпсування у поєднанні з глибокою оранкою, внесенням 

органічних і мінеральних добрив, зрошенням і іншими 

агротехнічними заходами – найбільш швидкий і ефективний метод 

покращення содових солонців чорноземної зони.  

 

 

9.2. Матеріали, які застосовують для гіпсування ґрунту 

 

Гіпс сиромелений (CaSO4·2Н2О) отримують шляхом розмелу 

природних покладів гіпсу. Це білий або сірий порошок, який містить 

71-73 % CaSO4, у воді розчиняється слабо (але краще, ніж вапняк). 

За стандартом товщина помелу має бути такою: усі часточки мають 

пройти сито в 1 мм, і не менше 70-80 % часток – сито в 0,25 мм. 

Вологість меленого гіпсу має бути не вищою 8 %, інакше він 

злежиться і при зберіганні перетвориться у брили та грудки. 

Фосфогіпс – відходи при виробництві фосфорних добрив 

(подвійного суперфосфату і прецицитату), дуже тонкий порошок 

сірого або білого кольору, містить 70-75 % CaSO4 і невелику 

кількість фосфору (2-3 % Р2О5), внаслідок чого має перевагу перед 

природним гіпсом. Ці меліоранти зберігають у сухих критих 

приміщеннях.  

 

 

9.3. Зміни у солонцях та солонцюватих ґрунтах викликані 

гіпсуванням 

 

При внесенні у ґрунти гіпсу з ґрунтового розчину усувається 

сода, а увібраний натрій витісняється й заміщується кальцієм з 

утворенням добре розчинної нейтральної солі – сульфату натрію: 
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Na2CO3 + CaSO4 = CaCO3 + Na2SO4;                 (9.5) 
 

Na 

(В.Г.К.)   + CaSO4 =  (В.Г.К.)Ca + Na2SO4.        (9.6) 

Na 

При утворені у розчині невеликої кількості Na2SO4, сіль не 

спричиняє шкідливої дії на рослини. Але при гіпсуванні солонців, 

які містять більше 20 % натрію від ємності вбирання, появляється 

велика кількість Na2SO4, і її необхідно видаляти із ґрунту, 

використовуючи зрошення. 

Внесений у солонцевий ґрунт гіпс усуває лужну реакцію 

середовища. Заміна увібраного натрію на кальцій супроводжується 

коагуляцією ґрунтових колоїдів; утворений при розкладанні 

рослинних решток перегній у присутності кальцію склеює ґрунтові 

грудки, після чого ґрунт набуває міцної грудкуватої структури, 

поліпшуються його фізичні властивості, водопроникність і аерація, 

полегшується обробіток. 

Усунення лужності і поліпшення фізичних властивостей ґрунту 

при гіпсуванні сприяє для розвитку й діяльності ґрунтової 

мікрофлори. 

Таким чином, під впливом гіпсування різко поліпшуються 

фізичні, фізико-хімічні і біологічні властивості солонцюватих 

ґрунтів, підвищується їх родючість, вони стають придатними для 

вирощування навіть дуже вимогливих рослин. 

 

 

9.4. Ефективність гіпсування 
 

Дія гіпсування на врожай сільськогосподарських культур на 

солонцях і солонцюватих чорноземах найкраще ілюструється 

результатами польових дослідів, проведених лабораторією 

ґрунтознавства Академії наук України (табл. 9.2). Гіпс на ґрунти 

внесено в 1936 р. 12 т/га на солонці і 4-6 т/га на солонцюваті 

чорноземи. 

За даними великої кількості дослідів, середня прибавка врожаю 

від внесення гіпсу в чорноземній зоні без зрошення складає 3-6 ц/га, 

а в зоні каштанових ґрунтів 2-7 ц/га. Унаслідок повільної взаємодії 

гіпсу з ґрунтом позитивна дія його проявляється поступово і в перші 
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роки після внесення постійно зростає. Без зрошення повна 

ефективність  від гіпсування проявляється через 4-5 років. Важлива 

умова швидкого меліоративного ефекту від гіпсування – достатня 

вологість ґрунту. В сухих умовах розчинність гіпсу, заміщення 

кальцієм увібраного натрію  і видалення натрію з верхнього шару 

ґрунту майже не відбувається, або протікає цей процес дуже 

повільно. Саме тому в умовах неполивного землеробства для 

підвищення ефективності гіпсування його поєднують з глибокою 

оранкою, снігозатриманням і іншими агротехнічними заходами, які 

сприяють видаленню натрію з кореневмісного шару ґрунту. 

Властивості солонцюватих ґрунтів при внесенні гіпсу змінюються 

значно швидше і повніше при зрошенні, а отже, й ефективність 

гіпсування на поливних землях значно вища. 

 

Таблиця  9.2. Ефективність гіпсування 
 

Рік Культури 

Урожай, ц/га 

Коркові солонці Солонцюваті чорноземи 

без гіп-

сування 
гіпсовані 

без гіп-

сування 
гіпсовані 

1937 Ячмінь 0,0 4,6 12,4 19,5 

1938 Озима пшениця 3,5 10,5 9,5 16,0 

1939 Цукрові буряки 0,0 69,7 150,5 195,0 

1940 Озиме жито 4,2 12,7 14,2 23,2 

1941 Озима пшениця 3,2 13,4  12,7 29,5 

1946 Цукрові буряки 0,0 97,0 82,0 152,0 

1947 Ячмінь 2,0 18,7 10,0 24,9 

1948 Озиме жито 2,3 17,5 19,5 27,3 

  

Висока ефективність хімічної меліорації солонців у зоні 

Лісостепу встановлена при посівах буркуну, який відноситься до 

культур фітомеліораторів. Головною біологічною особливістю 

буркуну є те, що його коренева система проходить через ілювіальні 

горизонти солонців, де вона після перегнивання залишає широкі 

пори, які сприяють низхідним токам води й відмиванню 

легкорозчинних солей. Крім цього, буркун мобілізує ґрунтовий 

кальцій глибоких горизонтів і поступово нагромаджує його у 

верхньому шарі. Дослідженнями встановлено, що після буркуну 

водопроникність ґрунту збільшується в 6-7 разів. 
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Періодичного гіпсування (4-6 т/га раз в 5-7 років) потребують 

ґрунти, зрошувані мінералізованими водами. 

Ефективність гіпсування солонців підвищується при внесенні 

гною і мінеральних азотних та фосфорних добрив (табл. 9.3). 

 

Таблиця  9.3. Вплив гіпсування у поєднанні з добривами на 

 урожайність ярої пшениці 

 

Варіанти досліду 
Середньостовпчасті солонці  Глибокостовпчасті солонці 

Врожай, ц/га Прибавка, ц/га Врожай, ц/га Прибавка, ц/га 

Контроль 1,0 - 9,9 0 

Гіпс, 5 т/га  - - 12,5 2,6 

Гіпс, 10 т/га 9,3 8,3 14,5 4,6 

Контроль 1,7 - 4,5 - 

Гіпс 5т + N60P60  9,5 7,8 12,6 8,1 

Гіпс 5 т + гній 40 т 15,4 13,7 16,2 11,7 

Гіпс 10 т+гній 40 т 12,1 10,4 18,6 14,1 

  

Краща форма азотних добрив для солонцюватих ґрунтів – 

сульфат амонію, а з фосфорних – суперфосфат. 

 

 

9.5. Дози, терміни та способи внесення гіпсу 

 

Найважливішим питанням хімічної меліорації солонців є 

встановлення ефективних норм солей кальцію і зокрема, гіпсу. 

Раніше вважалося, що при хімічній меліорації солонців 

потрібно вносити такі норми гіпсу, кальцій якого зміг би витиснути 

весь увібраний натрій або 90-95 % його (І.Н. Антіпов-Каратаєв). 

Сьогодні відомо, що 3-5 % увібраного натрію у ґрунтах негативно не 

впливає на розвиток сільськогосподарських культур. Отже різниця 

між загальним вмістом увібраного натрію у ґрунтах і допустимим 

його значенням (Na
+
 - 0,05 E) складає кількість обмінного натрію, 

яку необхідно замінити на кальцій 

Для типових солонців нейтрального засолення потреба в гіпсі 

(фосфогіпсі) становить 

Н = 0,086 (Na
+
 - 0,1 E) l d, (9.7) 

де  Н - потреба в гіпсі, т/га; Na
+
 - уміст поглинутого натрію, мг-екв на 100 г 

ґрунту (для чорноземів південних необхідно брати 0,05 Е, для темно-
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каштанових ґрунтів 0,03 Е); l - глибина солонцюватого горизонту, см; d - 

об’ємна маса ґрунту, г/см
3
. 

Для типових солонців содового засолення потреба в меліоранті 

становить 

 Н = 0,086 (Na - 0,05 E) + (S -M) l d, (9.8) 
де: S - вміст (СО3

2-
 + НСО3

-
) в водній витяжці з ґрунту, мг-екв на 100 г 

ґрунту; М - вміст (Са
2+

 + Mg
2+

) у водній витяжці ґрунту, мг-екв на 100 г 

ґрунту. 

Для солонців з високим умістом поглинутого магнію (25-30 %) 

від ємності поглинутих основ потреба в меліоранті становить 

Н = 0,086 (Na
+
 - 0,05 E) + (Mg

2+
 - 0,3 E) l d, (9.9) 

де: Mg
2+

 - вміст поглинутого магнію, мг-екв на 100 г ґрунту. 

В різних матеріалах, які застосовуються для гіпсування ґрунту, 

міститься неоднакова кількість сульфату кальцію, тому для внесення 

обчисленої дози (Д) гіпсу необхідно вести перерахунок. 

Перерахунок норми гіпсу (фосфогіпсу), необхідної для меліорації 

солонцюватих ґрунтів, із наступним відновленням родючості 

ґрунтів, необхідно вести за формулою: 

Д = Н / х.                                    (9.10) 

де: х – вміст СаSO4·2Н2О у меліоранті. 

Меліоративна дія гіпсу залежить від ступеню перемішування 

його з ґрунтом. Тому гіпс обов’язково зашпаровують під глибоку 

зяблеву оранку, щоб солонцевий шар краще перемішати з ним і 

верхнім надсолонцевим шаром.  

Розчинність і позитивна дія гіпсу тим більші, чим краще 

перемішано його із солонцевим шаром і чим більша вологість 

ґрунту. Такі умови найкраще створюються в паровому полі сухого 

Степу, в якому найбільше нагромаджується вологи, а літній 

обробіток обумовлює найкраще перемішування гіпсу із солонцевим 

шаром ґрунту. Отже основну частину гіпсу необхідно вносити під 

час осінньої оранки або під зяб. 

В кормових і прифермерських сівозмінах гіпс потрібно вносити 

під зяб, на якому висівають трави та просапні культури, а також під 

озиму пшеницю, яка вирощується після багаторічних трав. 

На мілких, або коркових, солонцях весь гіпс вносять після 

оранки і зашпаровують культиватором. На середньо – і 

глибокостовпчастих солонцях у яких солонцевий горизонт залягає 

на глибині 7-20 см, його застосовують у два прийоми – частину 
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вносять під плуг із передплужниками, а іншу – після оранки під 

культиватор. Чим більша товщина солонцевого горизонту 

вивертається при оранці на поверхню, тим більше гіпсу вносять 

після оранки. На глибокостовпчастих солонцях, де солонцевий шар, 

розміщений на глибині більше 20 см, всю дозу гіпсу вносять перед 

оранкою і зашпаровують плугом із передплужником. 

На дуже солончакуватих хлористо-сульфатних ґрунтах та 

солончаках у верхніх шарах дуже багато солей, через що культурні 

рослини не можуть рости. Для поліпшення таких ґрунтів потрібно 

дренуванням знизити рівень ґрунтових вод, щоб припинити 

надходження солей до поверхні, а ті солі, що вже нагромадились у 

верхньому шарі ґрунту, вимити поливною водою і відвести в 

осушувальні канали.  

 

Контрольні питання 

 
1. Яка головна мета гіпсування ґрунтів? 2. Які ґрунти називають 

солонцями, де вони поширені? 3. Як поділяються солонці в залежності від 

глибини солонцевого горизонту? 4. Як поділяються солонці за сольовим 

складом? 5. Як поділяються солонцюваті ґрунти за глибиною залягання 

солей? 6. Головні умови і причини утворення солонців. 7. Чим 

відрізняються солонці від солончаків? Де вони поширені? 8. Як 

поділяються солончаки за морфологічними ознаками? 9. Назвіть причини і 

умови утворення солончаків? 10.  Назвіть найбільш токсичні і характерні 

для кожного типу солончаків солі? 11.  Як усувається надмірна кількість 

солей з солончаків? 12. Чим відрізняються солонцюваті ґрунти від 

солонців, місця їх поширення? 13.  Як класифікуються ґрунти за ступенем 

солонцюватості? 14.  Які заходи необхідно застосувати, щоб докорінно 

змінити властивості солонцюватих ґрунтів? 15.  Охарактеризуйте матеріали 

які застосовуються для гіпсування ґрунтів? 16.  Які властивості солонців і 

солонцюватих ґрунтів змінюються при гіпсуванні? 17.  Чим виражається 

ефективність гіпсування ґрунтів? 18.  Наведіть формулу розрахунку дози 

гіпсу для нейтралізації типових солонців? 19. Наведіть формулу 

розрахунку дози гіпсу для нейтралізації содових солонців? 20.  Наведіть 

формулу розрахунку дози гіпсу для нейтралізації солонців з високим 

вмістом увібраного магнію?  
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Розділ 10. 

ВАПНУВАННЯ КИСЛИХ ҐРУНТІВ 
 

Найважливішою властивістю ґрунту є його родючість, яка 

залежить від багатьох умов: загального вмісту поживних речовин, 

водно-фізичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей. 

Особливо негативно впливає на родючість ґрунту підвищена 

кислотність. 

Кислі ґрунти у ґрунтовому вбирному комплексі поруч з 

катіонами кальцію і магнію містять іони водню, алюмінію і заліза,  

які різко погіршують фізичні, фізико-хімічні і біологічні 

властивості, а в кінцевому результаті - їх родючість. Для підвищення 

родючості кислих ґрунтів застосовуються засоби хімічної меліорації, 

які зводяться до нейтралізації високої кислотності вапнуванням та 

проведення інших агротехнічних заходів. 
 

 

10.1. З історії застосування меліорантів для поліпшення  

властивостей ґрунту 

 

Вапнякові добрива у сільському господарстві застосовуються з 

давніх-давен. Ще в часи панування римлян землероби Галлії і 

Британських островів (біля 2000 років назад) використовували 

мергель і крейду на полях, лугах і пасовищах. У ХVІ- ХVІІІ ст. 

вапнування ґрунтів широко застосовували у Англії, Франції, 

Німеччині, Нідерландах і інших країнах Західної Європи. Багато 

уваги вапнуванню ґрунтів приділяв видатний французький учений 

середини ХVІІІ ст. Дюамель. 

Але в ті часи ще не знали природи дії вапна, розглядали її як 

засіб, який замінює гній, нерідко вносили дуже високі дози і дуже 

часто повторювали вапнування, що призводило іноді до негативних 

результатів. Зловживання в Англії та Німеччині високими нормами 

та частим внесенням вапна у ґрунти та ігнорування внесення при 

цьому гною, призвело до негативних результатів і зменшення 

вапнування ґрунтів у ХІХ столітті. Саме в ті часи з’явився вираз – 

“вапно збагачує батьків і розорює дітей” 

Науково-обґрунтовано використовувати вапно для ліквідації 

кислотності стали тільки в кінці ХІХ ст. 
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Досліди з застосування вапняків із метою підвищення врожаю 

сільськогосподарських культур в Україні почалися в кінці другої 

половини ХІХ ст. в буряковій зоні. Цими дослідами вирішувалось 

питання можливості заміни органічних добрив відходами цукрової 

промисловості – дефекаційною гряззю. 

Пізніше в більших масштабах проводились досліди з 

вапнування ґрунтів (1900-1905 рр.) на мережі дослідних ділянок, 

організованих Всеросійським товариством цукрозаводчиків. 

У 1925 р. розпочато дослідження з вивчення ефективності 

вапнування дослідною мережею Цукротресту. Дослідження з 

виявлення ефективності використання мергелю як компонента з 

корінного поліпшення слабопідзолистих піщаних ґрунтів Полісся 

розпочалися в 1925 р. на Поліській дослідній станції. 

До методичних недоліків цих досліджень слід віднести 

застосування надто високих норм мергелю (36 т/га) і випробування 

його післядії на монокультурах озимого жита та картоплі. 

У 1933 р. розпочато вивчення ефективності вапнування 

дерново-підзолистих ґрунтів Полісся Українським науково-

дослідним інститутом землеробства. У цих дослідах вивчали 

ефективність вапнування як заходу поліпшення родючості дерново-

підзолистих кислих ґрунтів і збільшення врожаю сільськогоспо-

дарських культур. У дослідах вивчали вплив вапнякових матеріалів 

на агрономічні, фізико-хімічні та фізичні властивості ґрунту. 

Недоліком проведених в Україні досліджень була їх 

короткочасність. Дослідження не дали можливості вивчити дію 

вапна на підвищення родючості ґрунту у поєднанні з розміщенням 

культур у сівозміні.  

Для забезпечення кращих результатів від вапнування кислих 

дерново-підзолистих і опідзолених ґрунтів треба досконало знати їх 

властивості та природні умови, що впливали на їх формування. 

Отже, вапнування ґрунту – це застосування вапнистих 

добрив на кислих ґрунтах для нейтралізації кислотності, 

шкідливої для багатьох сільськогосподарських культур, 

поліпшення фізичних властивостей, створення в ньому запасів 

кальцію. Лише на Поліссі України є близько 10 млн. га ґрунтів, які 

потребують вапнування. У вісімдесятих роках ХХ ст. щорічно в 

Україні вапнували 1,2-1,3 млн. га земель.  
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10.2. Характеристика ґрунтів, що потребують вапнування 

 

В зонах Полісся, Лісостепу, Прикарпатті, гірській зоні Карпат 

та Закарпатті поширені дерново-підзолисті, опідзолені та бурі лісові 

ґрунти, які в переважній більшості мають кислу реакцію 

середовища.  

Дерново-підзолисті ґрунти. Дерново-підзолисті ґрунти, 

поширені  переважно на Поліссі, південна межа якого проходить у 

напрямку з північного сходу на південний захід по лінії Глухів – 

Конотоп – Ніжин – Київ – південніше Житомира – Шепетівка – 

Рава-Руська, а також у Прикарпатті та Закарпатті. 

Легкий механічний склад та достатня кількість опадів сприяють 

постійному промиванню ґрунту водою, яка інфільтрується з 

поверхні в більш глибокі горизонти профілю.  Рослинні органічні 

рештки дернового ґрунту розкладаються переважно плісеневими 

грибами. У процесі розкладання виділяються органічні кислоти, 

розчинні у воді. Розчинені у воді кислоти просочуються крізь ґрунт, 

розчиняючи на своєму шляху сполуки кальцію, заліза, алюмінію, 

марганцю. Унаслідок багаторічного вимивання з верхніх шарів 

дерново-підзолистого ґрунту органічних і мінеральних речовин, які 

переносилися потоком вологи і відкладалися в значно глибших 

шарах формувалися дерново-підзолисті ґрунти з кислою реакцією 

ґрунтового розчину. 

На більш зв’язаних супіщаних та легкосуглинкових ґрунто-

утворюючих безкарбонатних породах формувалися дернові -, дуже 

та переважно середньо підзолисті ґрунти, а на пухких піщаних 

породах – дерново-слабопідзолисті. Найвищу кислотність мають 

дернові -, середньо - і дуже підзолисті суглинкові ґрунти, поширені з 

обох сторін Карпатських гір. Дерново-слабопідзолисті піщані та 

глинисто-піщані ґрунти мають менш кислу реакцію, ніж попередні, і 

поширені на Поліссі та частково в Лісостепу. 

Опідзолені ґрунти. Опідзолені суглинкові ґрунти, поширені 

переважно в зоні Лісостепу та частково на Поліссі. Серед них 

виділяються сірі, темно-сірі і світло-сірі опідзолені ґрунти та 

чорноземи опідзолені.  

Сірі опідзолені ґрунти, поширені невеликими масивами на 

лесових породах. Світло-сірі та сірі опідзолені ґрунти, характерні 

тим, що в них відсутні ознаки чорноземів, слабо гумусовані, не 
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насичені основами (Са і Mg), а тому мають значну кислотність; 

профіль їх різко диференційований на генетичні горизонти (НЕ) та 

колоїдного ілювію (І), в них карбонати кальцію вимиті на глибину 

120-200 см від поверхні. 

Темно-сірі опідзолені ґрунти мають ознаки чорноземів – 

відносно значну гумусність, порівняно високу насиченість основами 

(Са і Mg), та незначне порушення структури. Ознаки підзолистих 

виявляються у вилуговуванні карбонатів, порушенні та переміщенні 

колоїдів по профілю, вони менш кислі ніж світло-сірі та сірі 

опідзолені ґрунти. 

Опідзолені чорноземи - це процес перетворення, раніше 

опідзолених сірих і темно-сірих ґрунтів, які були звільнені від лісу і 

порівняно добре змінені у процесі землеробства. У цих ґрунтах 

спостерігається переміщення карбонатів ближче до поверхні, 

підвищився вміст гумусу, вбирний комплекс більш насичений 

основами, поліпшилась структура, рихлість і родючість. 

Бурі лісові ґрунти, поширені в гірських зонах Карпат та Криму. 

Гумусовий шар цих ґрунтів становить 20-30 см, а іноді і більше з 

досить високим умістом гумусу. Кислотність цих ґрунтів дуже 

висока в усьому профілі, крім тих, де карбонатні породи залягають 

близько від поверхні. 

Бурі лісові ґрунти Карпат мають слабо виявлені ознаки 

підзолистого процесу. 

Болотні ґрунти. Площа таких ґрунтів в Україні понад 2,6 млн. 

га. Вони поширені на Поліссі, Лісостепу. Ґрунти залягають на 

великих зниженнях, в заплавах річок, а також на великих 

пониженнях серед польових земель та лугів, де ґрунтові води 

підходять близько до поверхні. Залежно від наявності торфового 

шару і його товщини вони поділяються на: мулувато-болотні, 

торфово-болотні та торфовища.  

На Поліссі торфові ґрунти кислі, а в Лісостепу – переважно 

лужні. 

Дернові ґрунти поширені в заплавах річок, та на понижених 

елементах рельєфу, у всіх грунтово-кліматичних зонах України. 

Серед них виділяються лучні з гумусовим шаром понад 50 см з 

виразною структурою і дернові з коротким гумусовим шаром і з 

меншим умістом гумусу, ніж у лучних ґрунтів. 
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10.3. Кислотність ґрунту 

 

На Поліссі більшість дернових ґрунтів кислі. 

Що зумовлює кислотність ґрунту. Ознакою кислотності 

ґрунту є наявність у його рідинній та твердій фазах підвищеної 

кількості іонів водню.  

Завдяки великій рухомості ґрунтовий розчин вбирає в себе усі 

гази, які містяться в повітрі порід ґрунту: кисень, азот, вуглекислоту, 

водень. У ґрунті постійно утворюється СО2. При розчиненні 

вуглекислого газу в ґрунтовій волозі утворюється Н2СО3, яка 

дисоціює на іони Н
+ 

і НСО
+
. В результаті підвищується концентрація 

іонів водню в розчині, він підкислюється. 

Кислотність ґрунту – це концентрація іонів водню у 

ґрунтовому розчині. В залежності від концентрації іонів водню й 

величини рН реакція ґрунтового розчину  підрозділяється наступним 

чином (за Клечковським В.М. та Петербурзьким А.В.). 

 

Реакція рН 
Концентрація іонів Н

+
  

(в г на 1 дм
3
) 

Сильнокисла 3-4 10
-3

 – 10
-4 

Кисла 4-5 10
-4

 – 10
-5 

Слабокисла 5-6 10
-5

 – 10
-6 

Нейтральна 7 10
-7 

Слаболужна 7-8 10
-7

 – 10
-8 

Лужна 8-9 10
-8

– 10
-9 

Сильнолужна 9-11 10
-9

 – 10
-11 

 

Форми кислотності ґрунту. Виділяють дві форми кислотності 

ґрунту: актуальну (активну) і потенціальну. 

Актуальна кислотність ґрунту зумовлюється концентрацією 

дисоційованих Н іонів у ґрунтовому розчині. Це найрухоміша і 

найбільш активна частина водневих іонів. 

Потенціальна кислотність зумовлюється іонами водню та 

алюмінію, увібраними ґрунтом. Вона поділяється на обмінну й 

гідролітичну кислотність.  
Актуальна кислотність. Показану в нормальностях 

концентрацію іонів Н у ґрунтовому розчині або водній витяжці 
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позначають умовним символом рН, який є показником ступеню 

концентрації іонів Н (Сн), написаний з протилежним знаком. При 

нейтральній реакції концентрація іонів Н
+
 дорівнює концентрації 

іонів ОН
-
 і відповідає Сн – 1,010

-7
, тобто рН = 7. Коли концентрація 

іонів Н
+
 в ґрунтовому розчині або водній витяжці з ґрунту більша 

концентрації ОН
-
, тобто рН менше 7, наприклад, 6,0; 5,0; 4,0; 3,0 і 

т.д.. то ґрунт кислий. При переважанні концентрації ОН
-
 над 

концентрацією іонів Н
+
 реакція ґрунту лужна, а величина рН може 

змінюватися від 7,5 до 11,0. 

Отже, між показниками Сн  і рН існує обернена залежність. 

Якщо концентрація  Сн збільшується , то величина рН зменшується і 

навпаки. 

Отже, актуальна кислотність – це кислотність ґрунтового 

розчину створювана вуглекислотою (Н2СО3), водорозчинними 

органічними кислотами і гідролітичними кислими солями. 
Актуальна кислотність безпосередньо впливає на розвиток рослин і 

ґрунтових мікроорганізмів. 

Потенціальна кислотність вимірюється сумарною кількістю 

іонів Н та алюмінію у вбирному комплексі ґрунту в прихованому 

увібраному стані і можуть витіснятись у ґрунтовий розчин різними 

солями. Найбільш рухома частина іонів Н може бути переведена в 

розчин при обробці ґрунту розчинами нейтральних солей (КCl, 

BaCl2). 

Обмінна кислотність – це кислотність обумовлена обмінно 

увібраними іонами водню й іонами алюмінію, які витягуються із 

ґрунту при обробці її розчином нейтральної солі. Обмінна 

кислотність ґрунтового розчину характеризується не лише 

переходом у розчин іонів Н, досить часто вона зумовлюється 

наявністю  іонів Аl. Обмінна кислотність  є найбільш шкідливою для 

сільськогосподарських рослин  формою кислотності ґрунту. Вона 

характерна для ґрунтів дуже збіднених на обмінні основи, які 

заміщені іонами Н або Аl. Саме наявність обмінної кислотності 

визначає потребу вапнування ґрунтів. 

Обмінна кислотність, характерна для дерново-підзолистих 

ґрунтів і червоноземів, а також для ґрунтів північної частини 

чорноземної зони. В ґрунтах які мають слабокислу реакцію водної 

витяжки, обмінна кислотність незначна, а в лужних узагалі відсутня. 

Обмінна кислотність регулює реакцію ґрунтового розчину. При 
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взаємодії твердої фази ґрунту з катіонами розчинних солей, які 

утворюються внаслідок мінералізації органічної речовини, або з 

катіонами внесених в ґрунт мінеральних добрив обмінно-увібрані 

іони водню й алюмінію переходять у розчин і збільшують актуальну 

кислотність, а якщо ґрунтовий розчин нейтралізується, то завдяки 

обмінній кислотності він знову підкислюється. 

Величину обмінної кислотності виражають у мг-екв на 100 г 

ґрунту. У величину обмінної кислотності входить і актуальна 

кислотність, отже, обмінна кислотність ґрунту завжди більша, ніж 

актуальна, а рН сольової витяжки відповідно нижче, ніж рН водної 

витяжки. 

Гідролітична кислотність ґрунту - це кислотність, яка 

виявляється в розчині після обробки його оцтовокислим натрієм, 

що включає всі іони водню, які містяться в ґрунті, тобто легко 

рухомі (обмінні) і менш рухомі, спроможні до заміни на основи 

лише при лужній реакції. Її виражають у мг-екв на 100 г ґрунту.  

Гідролітична кислотність у ґрунтах появляється на початку 

збіднення їх, основами. А подальша втрата основ веде до появи 

обмінної й актуальної кислотності. 

Чорноземи, за виключенням південних, мають гідролітичну 

кислотність, хоч обмінної кислотності у них може і не бути. Якщо в 

ґрунтах є обмінна кислотність, то вона входить як частина в 

гідролітичну кислотність. Вилужені чорноземи більш збіднені 

основами і характеризуються як гідролітичною, так і невеликою 

обмінною кислотністю. Ще більш збіднені основами дерново-

підзолисті ґрунти мають значну гідролітичну кислотність і сильно 

виражену обмінну кислотність, а також актуальну кислотність. 

Внаслідок того, що гідролітична кислотність включає менш 

рухому частину іонів водню, вона (при відсутності обмінної 

кислотності) не шкідлива для рослин. 

  

 

10.4. Знешкодження кислотності – як засіб поліпшення  

агрономічних властивостей ґрунту 

 

Основна ціль вапнування кислих ґрунтів полягає у знешкод-

женні надмірної кислотності, яка негативно впливає на ріст і 

розвиток сільськогосподарських культур та погіршує агрономічні 
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властивості ґрунту. 

Вапно (СаСО3) практично нерозчинне у чистій воді (в 100 тис 

часток води розчиняється 1 частина карбонату кальцію), але у воді, 

яка містить вугільну кислоту, розчинність його значно збільшується 

(приблизно в 60 раз). При внесенні СаСО3 у ґрунт під впливом 

вуглекислоти, яка знаходиться у ґрунтовому розчині, карбонат 

кальцію (або магнію) поступово перетворюється в розчинний 

бікарбонат кальцію (або магнію): 

СаСО3 + Н2О + СО2 = Са(НСО3)2.   (10.1) 

Бікарбонат кальцію являється гідролітичною лужною сіллю: 

Са(НСО3)2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + 2Н2О + 2СО2;  (10.2) 

Са(ОН)2 = Са
2+

 + 2ОН
-
.    (10.3) 

У ґрунтовому розчині, який містить бікарбонат кальцію, 

підвищується концентрація іонів гідроксилу й кальцію. Катіони 

кальцію витісняють іони водню із ґрунтового вбирного комплексу 

(Г.В.К.), і кислотність нейтралізується: 

            Н                                     Са  

(Г.В.К.)Н + Са(ОН)2   (Г.В.К.)     + 2Н2О.  (10.4) 

            Н    Н  

Вапно взаємодіє також з вільними гумусовими й іншими 

органічними кислотами в кислих ґрунтах і з азотною кислотою, яка 

утворюється у процесі нітрифікації, і нейтралізує їх: 

2RСООН + СаСО3  (RСОО)2Са + Н2О + СО2; (10.5) 

2НNО3 + CаСО3 = Са(NО3)2 + Н2О + СО2.  (10.6) 

Внесене в ґрунт вапно нейтралізує в першу чергу актуальну 

кислотність ґрунтового розчину, а потім у міру розчинення вапна 

починаються обмінні реакції з катіонами Н
+
 та Аl

3+
, що знаходяться 

в поглинутому стані вбирного комплексу, зменшуючи обмінну та 

гідролітичну кислотність. При цьому, останні переходять у 

нерозчинну і тому недоступну для рослин форму - півтораокислів, 

яка не токсична для них. 

При внесенні повної дози вапна усувається актуальна і обмінна 

кислотність, значно знижується гідролітична кислотність, підвищу-

ється вміст кальцію у ґрунтовому вбирному комплексі й ступінь 

насичення ґрунту основами. 

Швидкість і повнота процесів знешкодження вапном зайвої 

кислотності ґрунту відбувається залежно від форми вапняних 
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добрив, від часу  й норми внесення вапна, від механічного складу й 

вологості ґрунту, розмірів помелу вапна, ретельності його 

перемішування з ґрунтом та інших факторів. 

На легких за механічним складом ґрунтах (піщаних, супіщаних) 

дія вапна на зменшення кислотності відбувається інтенсивніше, ніж 

на суглинкових і глинистих, не тільки в орному шарі, а й у 

підорному, що є результатом більш швидкого переміщення вглиб 

ґрунтового профілю бікарбонату кальцію. Дія вапна на легких 

ґрунтах менш тривала в часі у порівнянні з важкими. 

Зменшення кислотності в нижніх шарах вапнованих ґрунтів 

позитивно позначається на розвитку сільськогосподарських рослин, 

особливо коренеплодів, бобових та зернових, коренева система яких 

досягає значної глибини. 

Нейтралізуючи кислотність, вапнування сприяє численним діям 

направлених на поліпшення властивостей ґрунту, створює 

сприятливі умови для життєдіяльності корисних мікроорганізмів. 

Кальцій вапна коагулює ґрунтові колоїди, покращує структуру 

ґрунту, водопроникність і аерацію, зменшує можливість утворення 

кірки і значно полегшує обробіток важких ґрунтів. 

При внесенні достатніх доз вапна знижується вміст у ґрунтах 

рухомих сполук алюмінію, заліза, марганцю, вони переходять у 

нерозчинні форми і цим усувається шкідлива їх, дія на рослини.  

Вапнування подавлює шкідливі мікроорганізми, зменшує 

уражання рослин різними хворобами, такими як фітофтора, 

гельмінтоспоріоз. 

У вапнованих ґрунтах швидше розкладаються кореневі та інші 

органічні рештки. Продукти розкладу органічної речовини, 

вступаючи у взаємодію з кальцієм вапна, утворюють малорозчинні 

гумати кальцію. Вапно утримує гумус у верхньому горизонті ґрунту, 

не дає змоги йому вимиватися з потоком вологи у нижчі шари.  

 

 

10.5. Реагування сільськогосподарських культур на 

 кислотність ґрунту й вапнування 

 

Більшість культурних рослин і ґрунтових організмів краще 

розвиваються при слабокислій або нейтральній реакції (рН 6-7): 

лужна і надмірно кисла реакція впливає на них негативно. Різні 
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рослини по-різному відносяться до реакції середовища – мають 

неоднаковий інтервал рН, сприятливий для їх росту і розвитку і 

володіють різною чутливістю до відхилення реакції від оптимальної 

(табл. 10.1). 

 

Таблиця  10.1. Амплітуди рН для деяких сільськогосподарських 

культур 
 

Культури Нижня  

межа росту 
Оптимальна Верхня межа 

Пшениця та ячмінь 4,0 6,5-7,0 9,0 

Овес 3,5 5,0-6,0 9,0 

Картопля 3,5 5,2-7,2 8,5 

Кормові буряки 4,0 5,8-7,5 9,0 

Кукурудза й просо 4,0 6,5-8,5 9,5 

Конюшина 4,0 5,8-7,0 8,5 

Люцерна  7,2-8,5  

Люпин 3,5 4,0-5,5 7,5 

Соя  6,5-7,5  

Гречка 4,7 7,0-7,4 8,5 

Жито 4,5 5,5-7,5  

Томати  5,0-8,0  

Льон 4,5 5,9-6,6  

Просо  5,5-7,5  

Капуста  7,0-7,4  

Огірки  6,4-7,5  

 

У зв’язку з тим, що чутливість різних культур до кислотності 

ґрунту неоднакова, різна і чуйність їх до вапнування. За чуйністю на 

вапнування сільськогосподарські рослини можна розділити на 

наступні групи: 

1. Люцерна, кормові, столові й цукрові буряки, конопля, 

капуста найбільш чутливі до кислотності ґрунту, дуже сильно 

відзиваються на внесення вапна навіть на слабокислих ґрунтах.  

2. Ячмінь, пшениця озима і яра, кукурудза, соя, квасоля, горох, 

кормові боби, конюшина, соняшник, огірки, цибуля чутливі до 

кислотності і добре відзиваються на вапнування. Без нього ці 
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культури не дають добрих врожаїв не тільки на сильнокислих 

ґрунтах, але й на середньо кислих. На вапнованих ґрунтах різко 

зменшується випадіння озимої пшениці й конюшини при зимівлі. 

Вапнування ґрунту впливає на прискорення росту кукурудзи і 

вже на ранніх стадіях розвитку збільшується нагромадження сухої 

речовини і зменшується кількість вологи у рослинах. 

Ячмінь найкраще росте при рН 6,8-7,5, тому доцільно вносити 

повну норму вапна під попередник за 2-3 роки до його сівби. 

3. Жито, овес, гречка, тимофіївка слабо чутливі до підвищеної 

кислотності, але позитивно реагують на застосування високих доз 

вапна. Позитивна дія вапнування на врожай цих культур 

пояснюється не тільки зниженням кислотності, скільки посиленням 

мобілізації поживних речовин і покращення живлення рослин 

азотом і зольними елементами. Вносити вапно під ці культури 

необхідно лише на сильнокислих ґрунтах. 

4. Льон, картопля, томати, редька потребують вапнування 

тільки на сильнокислих ґрунтах. Картопля, малочутлива до кислої 

реакції і добре, розвивається на кислих ґрунтах. Для льону найбільш 

сприятливі слабокислі ґрунти. При внесенні високих доз вапна і 

доведенні реакції ґрунту до нейтральної урожайність картоплі й 

льону, їх якість знижується. Картоплю сильніше поражає парша, а 

льон – бактеріоз. 

Негативний вплив підвищених доз вапна на ці рослини 

пояснюється не стільки нейтралізацією кислотності, скільки 

зменшенням засвоюваних форм бору у ґрунті, а також порушенням 

відношення катіонів у ґрунтовому розчині, надлишковій 

концентрації іонів кальцію, в результаті чого утрудняється 

надходження у рослини інших катіонів – магнію й калію. 

5. Люпин синій і жовтий краще ростуть на кислих ґрунтах 

(оптимальний рН 4,5-5,5), чутливі до надлишку водорозчинного 

кальцію у ґрунтах, особливо на початковому етапі росту, тому і не 

потребують вапнування. При внесенні занижених норм вапнякових 

добрив, які містять магній, зниження врожаю цих культур не 

спостерігається. 

З плодово-ягідних культур шкідливо впливає кислотність 

ґрунту на кісточкові: сливу, вишню, черешню, а з ягідних на 

смородину. Не терпить також підвищеної кислотності аґрус, який 

краще росте на слабокислих ґрунтах із рН 5,5-6,5.  
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Ефективність вапнування. Більшість сільськогосподарських 

культур дуже позитивно реагує на вапнування кислих ґрунтів і дає 

високі прибавки урожаю. 

На великій кількості проведених польових дослідів у різних 

кліматичних зонах отримано наступні середні прибавки урожайності 

у перший рік внесення (у ц на 1 га): 

 

Яра пшениця, ячмінь, жито, овес 2-5 

Озима пшениця 3-7 

Столові буряки, капуста 30-80 

Кормові буряки 30-100 

Картопля 5-30 

Конюшина (сіно) 8-15 

  

На дію вапна значний вплив має ступінь кислотності ґрунту, 

особливості вирощування культур, дози й види застосованих 

вапнякових добрив. Чим вища кислотність ґрунту, тим вища 

ефективність від вапнування. Це твердження добре ілюструє 

наступна таблиця з впливу вапна на урожай сіна трав при різній 

величині рН ґрунту (табл. 10.2) 

 

Таблиця  10.2. Вплив ступеню кислотності ґрунту на ефективність 

вапнування (за Клечковським та Петербурзьким, 1967) 
 

Показник 
рН сольової витяжки 

 4,2 4,2-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5  5,5 

Середня прибавка урожаю 

сіна в сумі за 2 роки 

користування після 

вапнування (ц на 1 га) 

36,8 32,3 26,2 16,3 3,2 

Число дослідів 8 17 13 3 3 

  

Вапнування покращує якість урожаю сільськогосподарських 

культур, особливо в тому випадку, коли застосовують вапнякові 

матеріали, які містять магній і одночасно вносять борні добрива. 

При цьому у рослинах збільшується відсотковий уміст хлорофілу в 

листі і посилюється фотосинтез, підвищується вміст цукру в 
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коренеплодах, білків і жирів у насінні, більше накопичується 

каротину й аскорбінової кислоти в травах і коренеплодах. 

Вапнування кислих ґрунтів робить позитивний вплив на посівні 

якість насіння протягом ряду років. 

Зміни властивостей ґрунтів, викликані вапнуванням, 

зберігаються тривалий час, тому позитивна дія повної дози 

вапнякових добрив проявляється протягом наступних 15-20 років, 

протягом двох-трьох ротацій семи-восьмипільної сівозміни. 

Тривалість післядії вапнування тим вища, чим більша внесена 

доза вапна. Вапнякові добрива погано розчиняються і повільно 

взаємодіють із ґрунтом, сприятлива реакція середовища після 

вапнування встановлюється не зразу, а поступово, і в перші роки 

після внесення ефективність зростає з року в рік (табл. 10.3). Повна 

дія спостерігається тільки на другий або третій рік після внесення 

вапна. Затрати на вапнування окупувались прибавкою врожайності 

за два три роки. 

 

Таблиця  10.3. Вплив різних термінів дії вапна на урожай кукурудзи  

в радгоспі  “Бучанський” (за даними Міневич С.М., 1967) 

 

Варіант  

досліду 

Зерна у роки після вапнування 

1 2 4 7 8 

Без вапна 42,9 34,1 36,4 52,0 51,0 

СаСО3 1 норма від 

гідролітичної кислотності 45,8 40,2 43,5 62,2 59,3 

Приріст (ц/га 2,9 6,1 7,1 10,2 8,3 

 

При внесенні вапняних добрив в кількості 0,5-1,0 норми на 

дерново-підзолистих ґрунтах у дослідах Українського науково-

дослідного інституту землеробства та його дослідної мережі залежно 

від ступеню кислотності ґрунту врожай озимої пшениці зростав на 

3-6 ц/га, гороху – на 4-10, жита – на 2,5-4, ячменю – на 6-8, зерна 

кукурудзи – на 6-12, зеленої маси кукурудзи у фазі молочно-

воскової стиглості – на 65-120 ц/га. На вапнованих ґрунтах Полісся 

різко знижується засміченість полів бур’янами: дикою редькою, 

горобиним щавлем, пікульником, торицею польовою, а на луках – 

жовтцем повзучим, вересом, білоусом і ін. 
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10.6. Вапняні матеріали для вапнування ґрунтів 

 

На території України зустрічаються у значних кількостях такі 

вапняні матеріали: мергель, мергелізовані торфи, крейдяні мергелі, 

крейда, вапняки та велика кількість відходів виробництва – 

дефекаційна грязь (дефекат), флотаційні хвости, поташеві браки, 

торфовий попіл, доменні шлаки, деревний попіл, відходи паперового 

виробництва. В цілому всі ці матеріали поділяються на три групи: 1) 

тверді вапнякові породи, які вимагають помелу або обпалювання; 2) 

м’які вапнякові матеріали, які не вимагають помелу; 3) відходи 

промисловості, багаті вапном. 

Тверді вапнякові породи. Сиромелений вапняк – найбільш 

поширене і досить ефективне вапняне добриво. Вапняк містить 55-

56 % СаО і до 0,9 % МgО; вапняки доломітизовані   42-55 % СаО і 

0,9-9 % МgО; доломіти – 32-30 % СаО і 18-20 % МgО. 

За вмістом глини, піску і інших домішок тверді вапнякові 

породи поділяють на такі групи: чисті вапнякові породи (вміст 

домішок до 5 %); мергелиста, або піщана вапнякова порода (вміст 

домішок 5-25 %); мергель, або піщана вапнякова порода (вміст 

домішок 25-50 %). 

При наявності домішок більше 15-20 % використовувати їх 

доцільно тільки тоді, коли нема інших добрив і доставляються вони 

з близької відстані. 

Великі поклади твердих вапняків є у Вінницькій, Хмельницькій, 

Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-

Франківській областях. 

Сиромолотий вапняк може застосовуватись під різні рослини на 

всіх ґрунтових типах, які потребують вапнування. 

Крейда також є дуже цінним матеріалом для вапнування кислих 

ґрунтів під різні культури. Вона містить до 55 % СаО і 0,02-0,6 % 

МgО. Відрізняється від вапняків більшою м’якістю, легше 

розмелюється, діє швидше молотого вапняку і тому більш 

ефективна, особливо в перший рік після внесення. 

Великі поклади крейди, товщина яких досягає 100 і більше 

метрів, зустрічаються у північних районах Сумської області, 

Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, Волинській та 

Рівненській областях. 

При внесенні у ґрунти вимагає тонкого помелу до 0,25-0,15 мм. 
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Із збільшенням товщини помелу знижується ефективність 

застосування і при товщині часток 1-1,5 мм – прибавка урожайності 

сільськогосподарських культур нижча в два рази у порівнянні з 

тонким помелом. 

Палене і гашене вапно. При обпаленні твердих вапнякових 

матеріалів карбонати кальцію та магнію втрачають вуглекислоту і 

перетворюються в окис кальцію або окис магнію: 

СаСО3 = СаО + СО2;   MgCO3 = MgO + CO2. (10.7) 

При взаємодії паленого вапна з водою (у пропорції приблизно 

1:3) утворюється гідроокис кальцію або магнію, тобто так назване 

гашене вапно – тонкий порошок, що розсипається: 

СаО + Н2О = Са(ОН)2;   MgO +H2O = Mg(ОН)2. (10.8) 

Гасити палене вапно можна безпосередньо в полі, присипаючи 

його вологим ґрунтом. Це найбільш швидкодіюче вапнякове 

добриво особливо на глинистих ґрунтах. На другий рік різниця в дії 

гашеного вуглекислого вапна згладжується. За можливістю 

нейтралізувати кислотність ґрунту 1 т Са(ОН)2 рівна 1,35 т СаСО3.  

М’які вапнякові породи. Вапнякові туфи містять 90-98 % 

СаСО3, іноді 80-90 % і значну кількість мінеральних і органічних 

домішок. Це легка пориста порода сірувато-білого кольору, як 

добриво придатна для вапнування без попереднього подрібнення та 

помелу. Великі поклади вапнякових туфів зустрічаються лише в 

Житомирській області. 

Мергель лучний. Дуже високоефективне добриво, яке поширене 

в багатьох поліських районах і тому може бути основним 

матеріалом для вапнування кислих, особливо легких за механічним 

складом піщаних і супіщаних ґрунтів. Вміст карбонату кальцію у 

мергелях досягає 25-50 %. Дозу мергелю встановлюють у залежності 

від вмісту СаСО3. 

Торфотуфи (карбонатизований торф) – це низинний торф, 

багатий вапном, темного, світло-сірого і навіть білого кольору. 

Містить від 10-15 до 50-70 % СаСО3. Поклади поширені у 

торфовищах Київської, Житомирської та деяких районах Сумської 

області. Оскільки торфотуфи складаються на 50 % з торфу, вони є  

дуже цінним добривом для виготовлення торфогнойових компостів, 

які застосовуються на кислих, бідних на органічну речовину 

піщаних та супіщаних ґрунтах. 

Вапняні відходи промисловості. Дефекат (дефекаційна 
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грязь) - відходи цукрового виробництва, на якому вапно 

застосовується для очищення бурякового соку. Кількість карбонату 

кальцію в сухому дефекаті досягає 50-80 %. Крім того, він містить 

близько 0,5 % азоту, 0,5-0,7 % - фосфору, 0,2-0,3 % - калію, незначну 

кількість сірки та 10-15 % органічної речовини. 

Вапнякові відходи сірчаного виробництва (флотаційні 

хвости). Їх одержують з сірчаних вапняних порід, що 

застосовуються для видобування сірки у Львівській області. Вони 

містять близько 80 % СаСО3, 8-12 % елементарної сірки, а також 

незначну частину кремнезему, півтораокислів, окису натрію, 

фосфору і органічної речовини. Через високий вміст сірки треба 

обережно підходити до доз цих відходів при вапнуванні кислих 

ґрунтів. 

 

 

10.7. Визначення потреби у вапнуванні ґрунтів 

 

Для визначення потреби у вапнуванні ґрунтів треба виявити 

ступінь його кислотності, насиченість основами та набір культур, які 

будуть вирощуватись у сівозміні.  

В залежності від обмінної кислотності ґрунти з середнім 

умістом гумусу 2-3 % діляться за ступенем потреби у вапнуванні 

наступним чином: при рН 4,5 і нижче – потреба сильна; від 4,6 до 

5,0 – середня; від 5,1 до 5,5 – слабка; при рН вищому за 5,5 – ґрунти  

вапнування не потребують. 

Ступінь кислотності важливий, але не єдиний показник, який 

характеризує потребу ґрунту у вапнуванні. Наступним таким 

показником є ступінь насичення основами (сума увібраного Са + Mg 

= S). Для цього в лабораторії визначають суму вбирних основ (S) і 

гідролітичну кислотність (Н), а потім вираховують ступінь 

насиченості ґрунту основами (V) у відсотках за формулою: 

V = (S 100) / (S + Н).   (10.9) 

 В залежності від ступеню насичення ґрунту основами їх 

ділять на наступні групи: V = 50 % і нижче – потребують 

першочергового вапнування; V = 50-70 % - проявляють середню 

потребу у вапнуванні; V = 70-80 % - потреба у вапнуванні слабка; 

при V  80 % - ґрунти вапнування не потребують. Слід відмітити, 
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що важкі ґрунти потребують вапнування більше, ніж ґрунти легкого 

механічного складу.  

Корнілов М.Ф. запропонував класифікацію ґрунтів, які 

потребують вапнування (табл. 10.4)  

 

Таблиця  10.4. Оцінка потреби у вапнуванні в залежності від  

властивостей ґрунту (за М.Ф. Корніловим) 

 

Потреба у вапнуванні 

сильна середня слабка відсутня 

рН V рН V рН V рН V 

Для важких і середньо суглинкових ґрунтів 

 5,0  45 5,0-5,5 45-60 5,5-6,0 60-70  6,0  70 

 4,5  50 4,5-5,0  50-65 5,0-5,5 65-75  5,5  75 

 4,0  55 4,0-4,5 55-70 4,5-5,0 70-80  5,0  80 

Для легкосуглинкових ґрунтів 

 5,0  35 5,0-5,5 35-55 5,5-6,0 55-65  6,0  65 

 4,5  40 4,5-5,0  40-60 5,0-5,5 60-70  5,5  70 

 4,0  45 4,0-4,5 45-65 4,5-5,0 65-75  5,0  75 

Для супіщаних і піщаних ґрунтів 

 5,0  30 5,0-5,5 30-45 5,5-6,0 45-55  6,0  55 

 4,5  35 4,5-5,0  35-50 5,0-5,5 50-60  5,5  60 

 4,0  40 4,0-4,5 40-55 4,5-5,0 55-65  5,0  65 

Для торфових і торфоболотних ґрунтів 

 3,5  35 3,5-4,2 35-55 4,2-4,8 55-65  4,8  65 

 

Сівозміни, насичені такими культурами як картопля, льон, овес, 

люпин не потребують вапнування. Сівозміни з овочевими, 

кормовими і іншими найбільш чутливими культурами до 

кислотності потрібно вапнувати в першу чергу не тільки з сильно 

кислими, а й середньо кислими ґрунтами. 

В кожному господарстві з врахуванням конкретних умов – 

площі земель, які потребують вапнування, забезпечення необхідни-

ми машинами і транспортними засобами, наявності вапняних добрив 

і інших умов має бути складений добре продуманий перспективний 

план проведення вапнування кислих ґрунтів. Для кращої організації 
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проведення вапнування кожне господарство має мати картограму 

кислотності земель з різним ступенем потреби у вапнуванні. Такі 

карти мають уточнюватись кожні 4-5 років, шляхом відбору і 

аналізу зразків ґрунту на агрохімічні властивості. 

 

10.8. Дози вапнистих добрив 

 

 При проведенні вапнування дуже важливо встановити 

оптимальну дозу вапна у відповідності з особливостями ґрунту і 

вирощуваних рослин. Кількість вапна необхідного для зменшення 

підвищеної кислотності орного шару ґрунту до слабокислої 

реакції (рН водної витяжки 6,2-6,5, сольової витяжки 5,6-5,8), 

сприятливої для більшості культур і корисних мікроорганізмів, 

називається повною, або нормальною дозою. Вона залежить від 

величини кислотності ґрунту. Більш точно повну дозу вапна можна 

визначити за гідролітичною кислотністю. Для обрахунку таким 

шляхом дози вапна (у тонах СаСО3 на 1 га) множать величину 

гідролітичної активності (НГ), виражену в м.екв. на 100 г ґрунту, на 

щільність ґрунту (). 

 Отже, формула для визначення дози вапна  Д (СаСО3) буде 

мати наступний вигляд (у тонах на 1 га): 

Д (СаСО3) =   НГ.    (10.10) 

 
Контрольні питання  

 

1. Коли і де вперше почали застосовувати вапно для поліпшення 

властивостей ґрунту? 2. Основні історичні відомості з застосування вапна і 

вапнистих матеріалів для ліквідації кислотності ґрунтів України? 3. З якою 

метою проводиться вапнування кислих ґрунтів? 4. Охарактеризуйте ґрунти 

України які потребують вапнування? 5. Що зумовлює кислотність ґрунту? 

6. Як класифікується водний розчин ґрунтів за концентрацією іонів водню 

та величиною рН? 7. Назвіть і охарактеризуйте форми кислотності ґрунту? 

8. Наведіть хімічну схему ліквідації кислотності ґрунту? 9. Які властивості 

ґрунтів поліпшуються при вапнуванні? 10. Як реагують сільськогоспо-

дарські рослини на кислотність ґрунту та вапнування ґрунтів? 11. Яка 

ефективність вапнування кислих ґрунтів? Терміни післядії доз вапна при їх 

застосуванні на кислих ґрунтах? 12.  Вапняні матеріали для вапнування 

ґрунтів? 13. Як визначається потреба у вапнуванні ґрунтів? 14. Дози 

вапнистих добрив при вапнуванні кислих ґрунтів?    
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Розділ 11 

ЗМІНА ПРИРОДНИХ УМОВ НА МЕЛІОРОВАНИХ  

ЗЕМЛЯХ  І НАПРЯМКИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

При штучному впливі на природне середовище в результаті 

господарської діяльності людини відбуваються значні зміни 

поверхневого і підземного стоку, характеру обводнювання 

територій, сольового і теплового режимів ґрунтів, кліматичних 

умов. Повною мірою сказане відноситься до водного, сольового і 

теплового режимів у зоні аерації і на невеликій глибині в цілком 

насиченій зоні нижче рівня ґрунтових вод. Умови в цих зонах у 

значній мірі визначають біологічну продуктивність ґрунтів. У 

зв'язку з цим проблемі вивчення змін у поверхневих шарах ґрунтів і 

в ґрунтових водах повинно надаватися першорядне значення. 

 

 

11.1. Фактори, які впливають на зміни природних умов 

 на меліорованих землях 

 

До основних природних факторів формування водно-

сольового режиму меліорованих земель відносяться ґрунтово-

кліматичні геолого-гідрогеологічні, геоморфологічні. До провідних 

факторів кожної із груп відносяться - норма природного 

зволоження, природна засоленість ґрунтів і порід, ступінь 

дренованості масиву, глибина залягання рівня ґрунтових вод. 

Ступінь розчленованості рельєфу місцевості для більшої 

частини земель півдня України як фактора, який визначає 

дренованість, - є несприятливим. 

Глибина залягання рівня ґрунтових вод на території України 

дуже мінлива. За даними гідрогеолого-меліоративної служби 

Держводгоспу України на 13-15 % площі зрошуваних земель 

ґрунтові води залягають на глибині менше 3 м, на 15-16 % - на 

глибині 3-5 м і на більшій частині (70 % площі зрошуваних земель) 

на глибині понад 5 м. Площі з близьким заляганням РГВ характерні 

для заплав річок, низьких надзаплавних терас, зон вздовж 

узбережжя морів та лиманів, деяких ділянок зрошувальних систем. 

За глибиною залягання рівня ґрунтових вод зрошувані землі 

поділяються на наступні категорії: гігроморфні менше - 2 м, 



 217 

субгідроморфні - 2-3 м; автоморфні-гідроморфні - 3-5 м; субавто-

морфні -   5-8 м; автоморфні – більше 8 м. 

Хімічний склад і ступінь мінералізації ґрунтових вод є також 

важливим фактором впливу на стан зрошуваних земель, особливо 

при близькому заляганні рівня. На більшій частині зрошуваних 

земель України з глибиною залягання рівня ґрунтових вод менше 5 

м їх мінералізація не перевищує 3 г/дм
3
. Найбільше зрошуваних 

земель з мінералізацією ґрунтових вод понад 5 г/дм
3
 знаходиться на 

території Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, 

Миколаївської та Херсонської областей. 

При водно-хімічних меліораціях основними факторами, які 

обумовлюють еколого-меліоративних стан територій є: штучне 

зволоження земель шляхом зрошення і обводнення територій, 

штучний дренаж (осушення перезволожених земель), хімічна 

меліорація (гіпсування, вапнування ґрунтів), агрохімічні заходи 

(внесення мінеральних добрив, застосування пестицидів для 

боротьби із шкідниками, бур'янами та хворобами рослин), 

агротехнічні (підготовка ґрунту до посіву, догляд за посівами, 

збирання врожаю важкою сільськогосподарською технікою). 

В зоні надлишкового зволоження спадні потоки вологи у 

товщі ґрунтів і порід переважають над висхідними, в результаті 

чого формується промивний режим вилуговування солей, що веде 

до розсолення ґрунтів і порід зони аерації. 

В зоні недостатнього зволоження в породах з неглибоким 

заляганням рівня ґрунтових вод переважають висхідні токи во-

логи капілярної облямівки, які витрачаються на випаровування, 

яке веде до пересихання ґрунтів верхнього шару (випотнілий 

режим зони аерації), випадання солей у кристали, які 

накопичуються у твердій фазі ґрунту і поступово їх засолюють. 

В зоні недостатнього зволоження з глибоким заляганням 

рівня ґрунтових вод (більше 5 м) підтягування вологи з рівня 

ґрунтових вод відсутнє, а отже, і засолення буде незначним, з 

сезонними коливаннями: з травня до жовтня можливе незначне 

засолення; у міжвегетаційний період накопичені солі промиваються 

опадами за відсутності випаровування. 

Зміни, викликані меліорацією, приймають регіональний харак-

тер. Найчастіше ці зміни можуть мати несприятливий характер, що 

виявляється в підйомі рівня ґрунтових вод, заболоченні і засоленні 
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ґрунтів, пересушуванні й у деяких випадках — у погіршенні 

санітарного стану територій. 

Поліпшення меліоративного стану таких територій вимагає 

значних капіталовкладень. Для найбільш ефективного використання 

засобів, вкладених у меліорацію, і зведення до мінімуму збитку 

навколишньому середовищу не слід допускати негативні наслідки 

меліорації; необхідно правильно проектувати зрошувальні й осушу-

вальні системи, оптимально планувати поливний режим і макси-

мально використовувати водні ресурси.  

Для посушливих територій основною задачею меліорації є 

забезпечення рослин оптимальною кількістю вологи. Для перезволо-

жених територій ця задача зводиться до відводу зайвої вологи з 

кореневмісного шару. У кожному з цих випадків спрямованість 

зміни умов у зоні аерації, буде різною. 

Зрошення приводить до збільшення вологості ґрунтів, 

провокуючи істотний вплив на ґрунтові процеси, підйом рівня 

ґрунтових вод, у результаті чого часто спостерігається вторинне 

засолення і заболочення ґрунтів. 

При зрошенні на тлі звичайної агротехніки в ґрунтах відбува-

ється ряд несприятливих змін, що приводять до зниження їхньої 

родючості. Зокрема, зменшується кількість гумусу у верхніх шарах, 

спостерігається осолонцювання, у період поливів з'являється підви-

щена кількість закисного заліза, що вказує на періодичне оглеєння. 

Ці процеси ведуть до ущільнення і погіршення водно-повітряних 

властивостей верхнього шару ґрунту. Унаслідок зрошення прісною 

водою знижується мінералізація і змінюється склад порових вод, у 

ґрунтах знижується уміст гіпсу і карбонатів, змінюється склад 

обмінних катіонів – зменшується вміст обмінного кальцію. У вилу-

жених четвертинних глинах відбувається руйнування грубих фрак-

цій пилу і піску, уміст глинистої фракції незначно збільшується. 

Відзначається ущільнення поверхневого шару ґрунту за рахунок 

кольматажів глинистими частками, принесеними зі зрошувальною 

водою. Це приводить до зниження коефіцієнта фільтрації. 

Наслідком зміни умов обводнювання зони аерації є формування 

нових, не типових для зрошуваних земель сольових характеристик 

ґрунтів. При промивному режимі зрошення відбувається інтенсив-

ний винос легкорозчинних солей (в основному хлору і натрію) з 

верхніх шарів зони аерації із акумуляцією їх в нижніх шарах або у 
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ґрунтових водах. Винесення слаборозчинних солей з усієї зони 

аерації вимагає значного часу. При неглибокому заляганні рівня 

ґрунтових вод існує реальна загроза вторинного засолення верхніх 

шарів ґрунтів. Це вимагає цілеспрямованої діяльності меліораторів 

для забезпечення задовільного водно-сольового режиму в зоні 

аерації. Незважаючи на всю складність формування водно-

сольового режиму, у даний час розроблені теоретичні основи волого 

- і солепереносу в ґрунтах зони аерації, на базі яких відбувається 

удосконалення методів вишукувань і досліджень для умов 

меліорованих територій. 

 

 

11.2. Етапи розвитку гідрохімічного режиму зони аерації і 

ґрунтових вод 

 

У процесі зрошення земель можливі різні етапи розвитку 

гідрохімічного режиму зони аерації і ґрунтових вод, що залягають 

нижче. 

На першому етапі формування водно-сольового режиму 
рівень ґрунтових вод безупинно піднімається до поверхні, у 

результаті чого в зоні аерації відбувається розчинення і винесення 

солей у глибокі водоносні горизонти. Унаслідок цього мінералізація 

тут улітку збільшується, а в міжвегетаційний період трохи 

зменшується. Виникає сезонна мінливість сольового режиму 

внаслідок зміни співвідношень іонів у розчинах і у твердій фазі 

ґрунтів. Наприклад, навесні, при випаданні атмосферних опадів і 

промиванні ґрунтів, у ґрунтових водах збільшується вміст хлоридів, 

після закінчення теплого періоду, протягом якого відбувалося 

окислювання сульфатів, у зоні аерації й у ґрунтовій воді 

підвищується уміст останніх. 

На другому етапі формування гідрохімічного режиму зони 

аерації, коли рівень ґрунтових вод відносно стабілізується, 

солеобмін, визначається співвідношенням сумарного випаровування 

й інфільтрації опадів і поливних вод. Звичайно до осені, після 

періоду переваги випаровування над інфільтрацією в зоні аерації 

накопичуються водорозчинні солі. Навесні при інфільтрації опадів 

ці солі з зони аерації вимиваються в ґрунтовий потік і на рівень 

ґрунтової води. Мінералізація ґрунтових вод навесні стає вищою, 
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ніж восени. Отже, вміст солей у твердій фазі ґрунтів (у водних 

витяжках) восени може бути і частіше є вищим, ніж навесні. 

Крім конвекції, дифузії, розчинення і сорбції солей, у 

формуванні хімічного режиму порових розчинів і ґрунтової води 

велику роль відіграє зміна розчинності солей, яка зв'язана з 

температурою середовища і взаємодією розчинів із твердою 

фазою, а також із процесами окислювання і відновлення. Під 

впливом зрошення хімічний склад ґрунтових вод істотно змінюється 

і залежить від первісного вмісту солей у зоні аерації, типу водного 

режиму ґрунтів, який встановлюється на даній зрошувальній 

системі. У степовій зоні в північній підзоні переважають води, у 

яких важливе місце, крім гідрокарбонатів, займають сульфати, а в 

південній - сульфати та сульфати з хлоридами або лише хлориди. 

Досить важливим наслідком зрошення є формування 

водоносних горизонтів верховодок у зоні аерації. Такі води 

накопичуються на поверхні слабопроникних шарів ґрунтів і порід і є 

причиною перезволоження і вторинного засолення ґрунтів. Явище 

вторинного засолення ґрунтів виникає при підйомі рівня ґрунтових 

вод до глибин, менших за критичні (приблизно менше 2 м), при 

відсутності штучного дренажу вод і за дуже слабкої 

водопроникності водоносних горизонтів. При цьому випаровування 

з поверхні ґрунтових вод переважає над інфільтрацією, а підземний 

стік практично відсутній. 

Утрата вод з іригаційних каналів на фільтрацію викликає 

підйом рівня ґрунтових вод у прилеглій місцевості і, таким 

чином, сприяє акумуляції цих вод у ґрунтах зони аерації, що в 

бездренажних умовах також спричиняє вторинне засолення 

ґрунтів. Воно стає особливо інтенсивним, якщо ґрунтові води 

мають високу мінералізацію. Аналогічний вплив на водний баланс 

роблять напірні ґрунтові і навіть міжпластові підземних вод, якщо 

останні можуть підживлювати ґрунтові води, а також, зволожувати 

знизу зону аерації. 

Транспірація рослин сприяє зниженню рівня ґрунтових вод. 

Підвищення вологості ґрунту до оптимальної межі звичайно 

збільшує кількість мікроорганізмів і підсилює їхню діяльність. 

Підвищення вологості приземного шару атмосфери при зрошенні 

знижує зайву транспірацію, яка шкідлива рослинам. 

Обробка ґрунту сприяє поліпшенню його водопроникності, 
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водного режиму, аерації й активності мікробіологічних процесів. 

При поливах борознами і смугами застосовується планування 

ґрунту під похилу поверхню. Невирівняна поверхня створює застої 

поливної води, сприяє посиленню інфільтрації поливної води, 

підйомові рівня ґрунтових вод і погіршенню меліоративного стану 

земель у цілому. 

 

 

11.3. Основні гідрохімічні процеси в зоні аерації  

меліорованих масивів 

 

У природних умовах зона аерації виконує кілька функцій. По-

перше вона є провідником вологи та водорозчинних солей, тепла від 

поверхні, зв'язаної з атмосферою в поверхневими водами, до 

ґрунтових вод або підпертої капілярної облямівки. По-друге, ця зона 

слугує акумулятором вологи, водорозчинних солей і тепла в одні 

періоди року і джерелом масо-енергообміну - в інші сезони року, 

являючись, таким чином, регулятором масо-енергообміну підземних 

вод з денною поверхнею і атмосферою. 

До основних гідрогеологічних процесів, що протікають у зоні 

аерації, яка включає в себе ґрунт і підстилаючі материнські, не 

насичені водою породи, відносяться (Bogomolow, 1976): 

1) різні види вологопереносу: інфільтрація атмосферних опадів, 

поливних вод, переміщення конденсаційних вод, молекулярна 

дифузивність, термокапілярність і термоосмос; 

2) різні  види  солеобміну:  конвективний  перенос водорозчин-

них  солей фільтраційним потоком, фільтраційна дифузія і розчинен-

ня (або випадання солей в осад), а також обмінні реакції; 

3) різні види теплообміну: кондуктивний - через скелет ґрунту й 

вміщену в ньому вологу; конвективний - через вологу, що рухається, 

у ґрунтах і породах у рідкому (переважно) і газоподібному (у виді 

пари) станах випромінювання від частки до частки ґрунту, чим часто 

в розрахунках зневажають. 

Крім полів вологості, температури, гравітації, концентрації 

водорозчинних солей, на протікання процесів масо-енергообміну в 

зоні аерації впливають електричні поля, які також в більшості 

випадків не розглядаються. Усі види вологопереносу, солеобміну і 

теплообміну описуються диференціальними рівняннями в часткових 
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похідних відповідно до прийнятої моделі процесу. 

У рівнянні вологопереносу визначальними факторами є: граді-

єнт потенціалу вологості або градієнт об'ємної вологості, градієнт 

температури, градієнт сили ваги. У рівнянні теплообміну врахову-

ються: градієнт температури, швидкість вологопереносу. У рівнянні 

солеобміну - градієнт концентрації водорозчинних солей, переви-

щення граничної концентрації водорозчинних солей, над мінералі-

зацією порового розчину. Рішення системи рівнянь масо-енерго-

обміну можливо при, наявності даних про відповідні параметри.  

Крім зміни водно-сольового і теплового режимів, при іригації 

істотно порушується природний взаємозв'язок ґрунтових і сполуче-

них з ними напірних вод. Тому при аналізі впливу зрошення на зону 

аерації необхідно мати на увазі не тільки зміну масо-енергетичного 

балансу в цій зоні, але й зміну того ж балансу в сполученому 

ґрунтовому потоці, а в ряді випадків - також і в першому потоці 

напірних вод. Останній дуже часто впливає на ґрунтові води й зону 

аерації, в тому випадку, коли напірний потік знаходиться в більш 

проникних підстилаючих шарах порід, і випробовує підпір від 

іригаційних каналів або відводиться вертикальним дренажем. 

При зрошенні вологоперенос у зоні аерації інтенсифікується в 

часі і просторі. У залежності від режиму зрошення і розміру 

поливних норм пропорційно збільшується інфільтраційне живлення 

ґрунтових вод. Аналогічно цьому збільшується і витрата ґрунтових 

вод на сумарне випаровування. Підземний стік або різниця між 

відтоком і припливом цих вод у горизонтальному або вертикаль-

ному напрямках на окремих ділянках зрошуваних земель, крім зміни 

своєї абсолютної величини, може змінювати алгебраїчний знак на 

протилежний. У бездренажних умовах це викликає підйом рівня 

ґрунтових вод до денної поверхні і приводить до вторинного засо-

лення ґрунтів. При штучному дренажі підземний відтік ґрунтових 

вод і винос розчинних солей збільшуються, що обумовлює 

виникнення промивного водно-сольового режиму ґрунтів і порід 

зони аерації, забезпечує підняття родючості ґрунтів. 

При піщаній будові зони аерації головна роль у вологопереносі 

належить гравітаційній складовій, котра враховується коефіцієнтом 

вологопроникності (вологопровідності). При суглинистій будові тієї 

ж зони аерації основне значення у вологопереносі належить 

дифузній складовій. У цьому зв'язку велика роль повинна приді-
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лятися попередньому дослідженню мінливості коефіцієнтів волого-

переносу в залежності від вологості ґрунтів і порід, складанню 

прогнозів зміни режиму цієї вологості в часі. 

Інтенсивність солеобміну в зоні аерації залежить і від 

наявності горизонтального або вертикального дренажу, за 

допомогою якого знижується рівень ґрунтових вод. Переміщення 

солей фільтраційним потоком визначається гідродинамічними 

умовами (геоструктурними і гідрогеологічними факторами). За 

даними лабораторних досліджень різних авторів, у ґрунтові води в 

перший період зрошення надходять порові розчини зони аерації які 

витісняються інфільтраційною водою. Переміщення солей під 

впливом фільтраційної дифузії більш стійке в часі. При відсутності 

руху розчинів у рідкій фазі води відбувається молекулярна дифузія. 

В умовах зрошення на хімічний склад порових вод великий 

вплив робить вилуговування, або розчинення солей твердої фази. 

Швидкість розчинення солей залежить від складу підземних вод і 

швидкості їхнього руху. Винос солей відбувається фільтраційним 

потоком і дифузійним шляхом. 

При випаровуванні вологи з висхідних ґрунтових розчинів 

відбувається випадання солей в осад у порядку їхньої розчинності. 

При невеликий мінералізації порових вод ефективні й обмінні 

реакції. Дуже часто більш прісні поливні води розбавляють сильно 

мінералізовані води порового розчину. Таким чином, при зрошенні 

часто формуються води зони аерації, які за мінералізацією і 

хімічним складом відносяться до вод вилуговування. В умовах 

переваги на поверхні ґрунту випаровування над інфільтрацією 

формуються води континентального засолення. 

 

 

11.4. Типові умови застосування дренажу при зрошенні 

 

Аналіз наявних матеріалів у районах сучасного і 

перспективного розвитку меліорації показує, що гідрогеологічні 

передумови розвитку зрошувальних меліорацій можуть бути 

класифіковані порівняно обмеженим рядом типових умов 

застосування дренажу. При цьому доцільно виділити наступні 

типові випадки. 

I. Розвиток зрошувальних меліорацій можливий без 
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застосування дренажу в зв'язку з доброю дренованістю масиву і 

глибоким вихідним положенням рівня ґрунтових вод. Можливі два 

підтипи: а) застосування дренажу не знадобиться в найближчі роки 

й у віддаленій перспективі (20-50 років); б) застосування 

дренажу буде потрібно через  10-20 років (період, що перевищує 

строк окупності). 

II. Сприятливі умови застосування дренажу: наявність добре 

проникних водоносних шарів, можливість застосування в широких 

масштабах вертикального і  комбінованого дренажу або створення 

могутніх підземних водозаборів з використанням ємності басейну 

ґрунтових вод для розвитку зрошення (Г. Прочан і ін., 1973). 

III. Складні умови застосування меліоративного дренажу в 

зв'язку з наявністю верховодки, а також з переважним розвитком у 

розрізі слабопроникних відкладів, а в деякій частині масиву - 

напірного живлення із глибоких водоносних горизонтів; необхідні в 

значних обсягах дорогі дренажні заходи. 

IV. Застосування меліоративного дренажу є технічно важко 

здійсненним або економічно недоцільним через слабку проникність 

покривних відкладів. 

Перераховані типові випадки застосування дренажу охоплюють 

більшість характерних природних умов об'єктів меліоративного 

будівництва, хоча можуть мати місце і специфічні умови, що не 

укладаються в представлену схему і потребують самостійного 

розгляду. 

 

 

11.5. Районування територій для цілей меліорації 

 

Гідрогеологічне районування повинне ґрунтуватися на регіо-

нальних дослідженнях геологоструктурних особливостях, геоморфо-

логії, літологічній будові, гідрогеологічних умовах стосовно, голов-

ним чином, до побудови прогнозу режиму рівня ґрунтових вод, 

виявленню об'єктів-аналогів, обґрунтуванню регіональної геофіль-

траційної схематизації для орієнтовного вибору раціональних типів 

дренажу і його параметрів. Значна роль також приділяється дослід-

женню гідрогеохімічних особливостей об'єктів перспективного 

розвитку меліорації. 

Специфіка меліоративно-гідрогеологічного районування не 
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завжди дозволяє розглядати геологічну структуру, яка визначає 

розвиток артезіанського басейну при виборі основного елемента 

районування (провінції). Ця передумова виявляється справедливою, 

наприклад, для геосинклінальних областей і крайових частин 

Російської платформи (Прикаспійська синекліза, Скіфська 

епігерцинська платформа), де сучасний рельєф визначається 

переважно геолого-структурними особливостями. У цьому випадку 

більш дробові одиниці районування визначаються розвитком 

геолого-структурних елементів рельєфу більш дрібного порядку, 

морфогенетичних типів рельєфу і специфікою меліоративно-

гідрогеологічних умов. У таблиці 11.1 приведена схема районування 

територій за умовами формування меліоративно-гідрохімічної 

обстановки. 

Значна увага приділяється дослідженню дренованості масиву, 

вихідного положення рівня ґрунтових вод, їхнього режиму, умов 

живлення і розвантаження. 

 

Таблиця 11.1. Районування територій за умовами формування 

меліоративно-гідрохімічної обстановки 

 

Найменуван-

ня таксоно-

метричної 

одиниці 

Основні групи 

факторів форму-

вання меліоратив-

них умов  

Провідні показники 

формування 

меліоративно-

гідрохімічних умов  

Додаткові показники  

Зона 
Кліматичні  

умови 

Природна 

зволоженість 

Тип іонно-сольового 

режиму товщі активного 

водосолеобміну 

Провінція 

Геолого-

літологічні 

умови 

Засоленість порід 

Характер засолення 

(морський, 

континентальний) 

Область 
Гідрологічні 

умови 

Умови залягання 

ґрунтових вод 

Тип взаємозв'язку ґрунтових 

вод 

Район 
Орогеоморфо-

логічні умови 
Умови дренованості 

Особливості 

мікрорельєфу 

Ділянка 
Характер водно-

сольового режиму 

Глина, мінералізація 

й склад ґрунтових 

вод 

Вид водно-сольового 

режиму ґрунтів зони 

активного водообміну 

 

На території України виділено дві гідрогеологічні провінції: 1) 
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гірсько-складчастих споруд з вертикальною і широтною 

зональністю формування ґрунтових вод, що відповідає гірським 

системам Криму та Карпат; 2) платформних споруд з широтною 

зональністю формування ґрунтових вод у межах південного заходу 

Російської платформи (табл. 11.2, рис. 11.1). 

 

Таблиця 11.2. Схема гідрогеологічного районування території 

України за особливостями формування ґрунтових вод  

 

П
р

о
в
ін

ц
ія

 

Пояс  

перехідний від сезонного до цілорічного живлення ґрунтових вод  

переважно сезонного 
живлення 

сезонного і 
цілорічного живлення 

переважно цілорічного живлення 

Зона  
А. Надмірного зволоження  Б Нестійкого зволоження  

Область, район, підрайон 

П
л
ат

ф
о

р
м

н
и

х
 с

п
о

р
у

д
 

1. Волинсько-Подільський 
артезіанський басейн  

1 . Волинське Полісся  
а) Прип'ятська низовина  

б) Волинське пасмо  

2. Волинська височина  
3. Мале Полісся  

4. Розтіччя і Опілля  

5. Північно-Подільська 
височина  

6. Західно-Подільська 

височина  
а) Придністровська 

височина  

б) Тернопільсько-
хмельницька височина 

7. Прут-Дністровська 

рівнина  
II. Український 

гідрологічний масив  

8. Житомирське Полісся  

а) Західно-Житомирське 

Полісся  

б) Східно-Житомирське 
Полісся 

в) Словечансько-Овруцька 

височина  

25. Балтська 
височина  

9. Північна частина 
Придніпровської 

височини  

а) Прироська 
височина  

б) Верхньобузько-

Тетерівська височина 
10. Східно-

Подільська височина 

11. ЗахІдно-
Придніпровська 

височина  

12. Східно-
Придніпровська 

височина  

ІЗ. Гуляйпільська 
рівнина  

14. Приазовська 

височина  

V. Причорноморський 
артезіанський басейн  

26. Дунайсько-Дністровська 
рівнина  

а) Придунайська алювіальна 

рівнина  
б)Ялпух-Саратська рівнина   

в) Верхньокательницько-

Саратська рівнина  
27. Дністровоисо-Бузька рівнина  

а) Верхньотилігульська рівнина  

б) Нижньотилігульська рівнина  
28. Бузько- Дніпровська рівнина  

а)Кам'янсью-Баштанська рівнина  

б) Берислав-Снігурівська рівнина  
29.Дніпровсько-Молочанська 

рівнина  

а) Горносгаївська рівнина  
б) Нижньосірогізька рівнина 

в) Північна Присиваська рівнина 

г) Нижньодніпровська рівнина 

 30. Рівнинний Крим  

а) Південна Присивашська 

рівнина;  
б) Тарханкутська височина  

в) Керченська рівнина  

г) Передгірна рівнина,  
д) Альмінська рівнина 
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Продовження таблиці 11.2. 

 

П
р

о
в
ін

ц
ія

 

Пояс  

перехідний від сезонного до цілорічного живлення ґрунтових вод  

Зона  
А. Надмірного зволоження  Б Нестійкого зволоження  

Область, район, підрайон 

П
л
ат

ф
о

р
м

н
и

х
 с

п
о

р
у

д
 

III. Дніпровське- Донецький артезіанський басейн  

15. Київське Полісся  

16. Чернігівське  Полісся  
а) Придеснянська рівнина 

б) Городнянська рівнина 

17. Новгород-сіверське 
Полісся  

18. Київське плато  

19. Придніпровська низовина  
а) Алювіальна безморенна рівнина (П тераса)  

б) Алювіальна моренна рівнина (III тераса)  

20. Полтавська рівнина  
а) Прилуцько-Полтавська рівнина  

б) Павлоградсько-Червоноградська рівнина  

21. Сумська рівнина  
22. Сіверсько-Донецька рівнина  

а) Сіверсько-Донецька алювіальна рівнина  

б) Оскіл-Айдарська рівнина  

Г
ір

сь
к
о

ск
л
ад

ч
ас

ти
х
 

сп
о
р
у

д
 

VI. Карпатська 
гідрогеологічна область  

31. Передкарпаття  

32. Карпати  
33. Закарпатська низовина  

IV.   Донецька   гідрогеологічна область  
23. Західно-Донецька рівнина  

24. Східно-Донецька рівнина  

VII. Гідрогеологічна   область гірського Криму  
34. Гірський Крим  

 

 

11.6. Основні типи гідрогеологічних умов і їх зміна під  

впливом меліорації 

 

Вирішальним фактором для оцінки зміни гідрогеологічних умов 

під впливом меліорації є вивчення викладених вище методичних 

питань комплексу гідрогеологічних досліджень; фільтраційних 

властивостей порід зони аерації і оцінки інтенсивності водообміну, 

водно-сольового режиму порід зони аерації, складу й обсягів 

фільтраційних досліджень насиченої зони. Нагромадження 

інформації про зміни природного середовища на сучасному етапі 

відбувається значно повільніше, ніж саме меліоративне 

перетворення природи. 
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Рис. 11.1. Карта гідрогеологічного районування за особливостями  

формування ґрунтових вод (за Шинкаревським М.А., Пугачем С.Л., 1979): 

А - зона надмірного зволоження; Б - зона нестійкого зволоження; В – зона 

недостатнього зволоження; І-VII - області; 1-34 - райони; а-д – підрайони. 

Межі: 1 - провінцій; 2 - зон; 3 - областей; 4 - районів; 5 – підрайонів. 

 
Це своєрідні тимчасові ножиці можуть мати серйозні негативні 

наслідки, тим більше що масштаби перетворення природи величезні. 

З 1850 по 1950 р. площа зрошуваних земель у світі зросла з З0 до 

140 млн. га. У 1975 р. площа зрошуваних земель у світі досягла 235 

млн. га., а в 2000 р. - понад 260 млн. га. 

Гідрогеологічні умови являються одним з факторів, що 

визначають способи зрошення і техніку поливу, а також режим 

зрошення сільськогосподарських культур. Ці умови значною мірою 

визначають методи і способи штучного дренування зрошуваних 

земель аридної зони і перезволожених ґрунтів гумідної зони. У той 

же час гідрогеологічні умови самі змінюються під впливом 

зрошувальних й осушувальних меліорацій. Високі темпи росту 

площі меліорованих земель у світі розширюють сферу впливу 

меліорації на формування гідрогеологічних процесів. Це знаходить 
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своє вираження в змінах водного й сольового балансів підземних 

вод і обумовлених ними режимах підземних вод меліорованих 

земель. Розглянемо коротко особливості впливу зрошення й 

осушення земель на гідрогеологічні умови. 

Типи гідрогеологічних умов зрошуваних районів розглянуті в 

багатьох роботах Д.М. Каца (1976). Він виділив чотири типи 

гідрогеологічних умов зрошуваних територій: 1) порівняно прості; 

2) середньої складності; 3) складні; 4) дуже складні. 

Перший тип характеризується інтенсивною дренованістю 

земель при одношаровій будові пласта порід. Має значну 

водопроникність або глибоку розчленованість рельєфу. При 

двохшаровій будові пласт покривних відкладів глибоко 

розчленований, а підстилаючий має досить значну водопроникність. 

Підземні води переважно безнапірні. Зрошувані землі не потребують 

штучного дренажу. Прикладом розвитку таких гідрогеологічних 

умов на території України є Тарханкутський півострів Автономної 

Республіки Крим. 

До цього типу можна віднести й дреновані землі з неглибоким 

(до 3-4 м) заляганням добре проникного шару з водопроникністю 

більше 500 м
2
/добу з коефіцієнтом фільтрації більше 0,5 м/добу. На 

таких землях необхідно будувати дренаж для боротьби з 

заболоченням ґрунтів. 

Другий тип характеризується дренованими землями. Має зону 

вклинювання прісних не лужних підземних вод при слабкому, 

середньому й сильному напірному живленні. Має також двохшарову 

будову товщі ґрунтів і порід при невеликій (в основному до 8-Ю м) 

товщині покривного шару з коефіцієнтом фільтрації 0,5-0,1 м/добу і 

високою водопроникністю підстилаючих порід. На таких землях 

необхідно будувати дренаж для боротьби із заболоченням. Такими 

умовами характеризуються недосконалі конуси виносу в гірських 

районах, нижні і середні алювіальні тераси річок на платформенних 

рівнинах. 

Третій тип із складними гідрогеологічними умовами має 

досить слабо дреновані землі при двохшаровій будові ґрунтів і порід 

з товщиною покривних відкладів 10-20 м і більше з коефіцієнтом 

фільтрації 1,0-0,5 м/добу водопроникністю підстилаючої товщі 200-

500 м
2
/добу. Води безнапірні або мають слабке, (середнє) живлення 

прісними напірними водами. Землі вимагають дренажу для боротьби 



 230 

з засоленням і заболоченням ґрунтів. 

До цього типу відносяться й безстічні землі при одношаровій 

будові товщі покривних відкладів з коефіцієнтом фільтрації 0,1-0,5 

добу або при двохшаровій будові. Тип характеризується наявністю 

ґрунтових вод або слабого напірного живлення. Покривний шар має 

товщину 10-15 м і більше з коефіцієнтом фільтрації 0,1-0,5 м/добу. 

Водопроникність підстилаючої товщі порід до 100 м
2
/добу, рідше 

100-200 м
2
/добу. Дренаж необхідний для боротьби із засоленням і 

заболоченням ґрунтів. Такі гідрогеологічні умови характерні для 

водорозділових масивів на платформах Інгулецького, Каховського 

зрошуваних масивів, більшої частини степового Криму й ін. 

Дуже складні гідрогеологічні умови характерні для безстічних 

земель при двохшаровій або багатошаровій будові товщі ґрунтів і 

порід (до 10 м) з коефіцієнтом фільтрації 0,2-0,7 м/добу і менше, 

водопроникністю підстилаючих порід до 100 м
2
/добу. Такі землі 

мають безнапірні, мінералізовані ґрунтові води при реліктовому 

морському засоленні порід. Такі умови характерні для земель які 

прилягають до Присивашшя. 

В основу типізації покладені: геофільтраційні умови, природна 

дренованість земель, наявність і величина напірного живлення 

ґрунтових вод і т.д. Виділені чотири групи зрошуваних районів, які 

характеризуються різною складністю меліоративного освоєння 

земель. Від районів з порівняно простими гідрогеологічними 

умовами до районів з досить складними наростає необхідна 

інтенсивність штучного дренажу. У ряді районів, що відносяться до 

третьої і четвертої груп, при проведенні промивних поливів 

засолених земель потрібне застосування хімічної меліорації для 

боротьби із содовим засоленням ґрунтів, а також для поліпшення 

водопроникності ґрунтів і материнської породи. Це підвищує 

вартість меліоративних робіт. 

Для боротьби з підйомом ґрунтових вод на землях з поганим 

природним відтоком створюють штучні дренажні системи.  

Дренаж у зрошуваних районах може бути горизонтальним, 

комбінованим (горизонтальні дрени з підсилювачами) і 

вертикальним. При поганій водопроникності застосовують 

вакуумний дренаж. Вибір того або іншого типу дренажу роблять на 

основі техніко-економічного порівняння різних варіантів. Ці 

показники значною мірою залежать від гідрологічних умов об'єкта 
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меліорації. 

У загальному випадку вплив зрошення на гідрогеологічні умови 

зводиться до наступних процесів (Д. Кац, 1976): 

- зрошення збільшує прибуткову частину водного і сольового 

балансу ґрунтових вод і викликає підйом їхнього рівня; 

- зрошувальні  канали,   прокладені  в  земляних  руслах,   є  

не  тільки джерелом живлення ґрунтових вод, але й джерелом їх 

місцевого напору, що визначає тісну залежність режиму ґрунтових 

вод від витрати каналів; 

- зрошення веде до зміни природної рослинності поливними 

сільськогосподарськими культурами, зміни мікроклімату і 

підвищення рівня ґрунтових вод, що змінює витрату останніх на 

випаровування і транспірацію; 

- підвищення рівня ґрунтових вод може змінити взаємозв’язок 

їх з поверхневими водами, а також напірними водоносними 

горизонтами, що залягають нижче;  

- зрошення і дренаж, а також водозабори підземних вод, що 

споруджуються для цілей зрошення, здатні змінити природний 

територіальний розподіл областей живлення, транзиту і 

розвантаження підземних вод і інтенсивність відповідних 

гідрогеологічних процесів у цих областях; 

- зрошення приводить до формування специфічних 

«іригаційних» режимів ґрунтових вод, характерною рисою яких є 

чіткий зв'язок коливань рівня і змін хімічного складу з іригаційно-

господарськими факторами: коефіцієнт корисної дії зрошувальних 

систем, складом сільськогосподарських культур, динамікою 

водоподачі на зрошення, будівництвом дренажу й ін. 

Нерідко вважають, що в районах зі слабким природним 

відтоком ґрунтових вод зрошення приводить до несприятливих 

наслідків: підвищуються рівень і мінералізація ґрунтових вод, 

виникають процеси вторинного засолення і заболочування ґрунтів. 

Ці наслідки дійсно спостерігаються там, де при складанні проектів 

зрошення не приділяється уваги гідрогеологічним прогнозам і 

прогнозам водно-сольового режиму ґрунтів, на основі яких 

повинний бути запроектований і своєчасно побудований штучний 

дренаж, правильно складений режим зрошення сільськогоспо-

дарських культур і т.д.  
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11.7. Стадії досліджень на меліоративних системах 

 

Комплексне вивчення усіх факторів водно-теплового і 

сольового режимів зони аерації повинне бути головною особливістю 

натурних досліджень, проведених до зрошення й у процесі 

дослідного зрошення. 

Оцінка розглянутих процесів звичайно виробляється на 

стадіях попередніх і детальних грунтово-меліоративних і 

гідрогеологічних досліджень. До складу попередніх досліджень 

(для обґрунтування проектів зрошення) входять ґрунтові і 

гідрогеологічні зйомки, супроводжувані дослідними роботами. 

Останні містять у собі визначення водопроникності ґрунтів і порід, 

водовіддачі, недоліку насичення, фільтрації ґрунтових потоків, 

різних меж вологості ґрунтів (найменшої вологоємності, 

гігроскопічності і т.п.), а також зазначених вище параметрів тепло-

вологопереносу і солеобміну та початкового запасу водорозчинних 

солей і вологості зони аерації. 

На стадіях детальних досліджень виконуються режимні і 

балансові роботи на ключових дослідних ділянках. При цьому, 

процеси водо-, соле- і теплообміну які протікають безупинно, 

розглядаються дискретно, у першу чергу застосовуються балансові 

методи. 

Головною вимогою до постановки таких робіт є сполучення і 

суміщення в натурі місць балансових досліджень в зоні аерації і в 

зоні повного насичення. Ключові балансові ділянки в природних 

умовах і дослідні балансові ділянки в умовах зрошення можуть бути 

також в одному місці зрошувальної системи і розрізнятися, тільки 

тим, що на останніх детально досліджуються такі штучні фактори, 

як режим і норми поливу, робота різних типів дрен, каналів і т.п. На 

ключових ділянках детально вивчається вплив різних природних 

факторів на розглянуті процеси. 

Розміри балансових ділянок залежать від складності 

природної обстановки і задач дослідження. Для автономного і 

завчасного вивчення балансу вологи, солей і тепла в типових 

природних умовах зручні ключові ділянки площею в кілька сотень 

гектарів. 

На ділянці споруджується мережа спостережних пунктів, що 

можуть складатися з: 1) спостережних свердловин, за допомогою 
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яких досліджують ґрунтові води і перший напірний водоносний 

горизонт; 2) водомірних постів на річках, каналах і дренах - для 

спостережень за витратою і рівнями води; 3) волого- і солемірних 

пунктів або водно-сольових площадок для спостереження за 

режимом вологості ґрунтів і порід вмістом у них водорозчинних 

солей; 4) термометричних пунктів, які на місцевості сполучаються з 

попередніми пунктами; 5) площадок випаровування; 7) 

метеорологічного поста, що включає в себе опадомірні, снігомірні, і 

психрометричні пункти; 8) стокові площадки і т.п. 

Для вивчення комплексу розглянутих вище процесів 

складаються в розрізі року баланси вод, солей і тепла для поверхні 

ґрунту, у зоні аерації і для ґрунтових вод з урахуванням 

взаємозв'язку їх з напірним міжпластовим водоносним горизонтом. 

Вони дають можливість вибрати типові ділянки.  

 
Контрольні питання 

 
1. Як впливає розчленованість рельєфу на дренованість земель? 2. Як 

характеризуються зрошувані землі за глибиною залягання рівня ґрунтової 

води? 3. Який вплив мінералізації ґрунтової води на еколого-меліоративний 

стан зрошуваних земель? 4. Охарактеризуйте можливі етапи розвитку 

гідрохімічного режиму зони аерації і ґрунтових вод. 5. Охарактеризуйте 

гідрохімічну зональність ґрунтових вод України. 6. Перерахуйте основні 

гідрохімічні процеси в зоні аерації меліорованих земель. 7. Охарактери-

зуйте умови застосування дренажу при зрошенні. 8. Як районується 

територія України за гідрогеологічними параметрами для цілей меліорації? 

9. Охарактеризуйте типи гідрологічних умов на меліорованих землях. 10. 

Мета та стадії проведення досліджень на меліоративних системах? 

  

 



 234 

Розділ 12 

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНОГО СТАНУ 

НАЙБІЛЬШ ТИПОВИХ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

12.1. Вплив 40-річного зрошення  мінералізованою водою на 

еколого-меліоративний стан Інгулецького зрошуваного масиву 

 

Інгулецька зрошувальна система збудована у 1951-1963 pp. 

Загальна площа зрошуваних земель 62,8 тис га. Зрошення 

запроектоване і побудоване розрідженим, окремими ділянками від 

250 до 2700 га у 54 господарствах Миколаївської й Херсонської 

областей і становить у середньому 20-30 % від загальної площі 

орних земель, що призвело до значного збільшення довжини 

зрошувальної мережі. 

Основна особливість Інгулецької зрошувальної системи - 

насипні канали. Зумовлено це тим, що прив'язані до них площі 

зрошення переважно без схилів.  

На системі не було передбачене протифільтраційне 

облицювання каналів і колекторно-дренажної мережі. Утрати води 

на фільтрацію зі зрошувальної мережі, що становили до 44 % від 

водоподачі, науково необґрунтовані високі поливні (1000-1500 

м
3
/га) і зрошувальні (5000-8000 м

3
/га за вегетацію) норми сприяли 

підвищенню рівня ґрунтових вод, заболочуванню приканальних зон 

і не спланованих резервів. У зоні впливу розподільчих каналів 

спостерігалося підвищення рівня ґрунтової води до 1-1,5 м у рік і, 

поступово, із меншою інтенсивністю цей процес поширився на всю 

територію. 

Ширина підканальних куполів у основі їх вклинювання або 

злиття з верховодкою складала 400-500 м для магістральних каналів 

і розподілювачів, 300 м - для міжгосподарських, 200 м - для 

внутрішньо господарських каналів. 

Значні втрати води з каналів на фільтрацію вже в 1961 р. 

призвели до підтоплення ряду населених пунктів і затоплення 

подових понижень. До початку зрошення ґрунтові води на масиві 

залягали на глибині 6-15 м від поверхні. 

У зв'язку з незадовільною меліоративною обстановкою з 1961 

по 1973 р. проводили роботи з технічного удосконалювання 

системи. Результатом прорахунків проектування були витрати на 
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технічне удосконалювання, що склали на 1.01.85 року 118,5 млн. 

крб. при початковій вартості системи 36,7 млн. крб., а загальна 

вартість 1 га зрошуваної площі зросла з 609 до 2475 крб. 

Після реконструкції зрошувальної системи (облицювання 

каналів, побудови горизонтального дренажу і водозбірно-скидної 

мережі, захисту сіл від підтоплення) у 1973 р. були переглянуті 

поливні й зрошувальні норми, що аж до 1993 р. на системі 

підтримували промивний тип водного режиму і становили, 

відповідно 500-750 і 2000-5800 м
3
/га. Починаючи з 1993 p., у зв'язку 

з введенням на зрошувальних системах України ресурсозберігаючої 

й ґрунтозахисної технології вирощування сільськогосподарських 

культур, різко скоротилася кількість поливів, що призвело до 

зниження майже на половину зрошувальних норм.  

Територія зрошуваного масиву складена четвертинними 

лесовими суглинками середнього й важкого механічного складу, 

загальною потужністю від 8-10 до 25-35 м. Суглинки підстилаються 

третинними важкими червоно-бурими глинами, прошарованими 

пісками; нижче залягають переважно понтичні вапняки. 

Ґрунтовий покрив масиву складають чорноземи південні 

середньо- і важко суглинкові (65 % території), темно-каштанові 

слабо- і середньосолонцюваті ґрунти (20 %). У подах, подоподібних 

пониженнях розвинуті лучно-чорноземні солонцюваті ґрунти. 

 

 

12.1.1. Вплив зрошення на засоленість ґрунтів 

 

Дослідження з вивчення впливу зрошення слабо-

мінералізованою сульфатно-хлоридною натрієвою водою на 

еколого-меліоративний стан земель проводяться у радгоспі "40 років 

Жовтня" Снігірівського району Миколаївської області з 1957р. 

Для зрошення земель використовується змішана інгулецька і 

дніпровська вода з мінералізацією 0,7-2,9 г/дм
3
, хлоридно-сульфат-

ного, сульфатно-хлоридного натрієвого складу. Основні результати 

вивчення якості води у джерелі зрошення викладено у розділі 4. 

До початку зрошення вміст солей у метровому шарі ґрунтів 

збільшувався з глибиною і змінювався від 0,021 % в орному 

прошарку до 0,045 % у прошарку 80-100 см. Ґрунти 

характеризувалися як незасолені і мали хлоридно-гідрокарбонатний 
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натрієво-кальцієвий тип засолення. У цей же період рівень ґрунтової 

води на ділянці знаходився на глибині 9,2 м, а її мінералізація 

становила 3,38 г/дм
3
. 

10-річне зрошення чорноземів південних призвело до зміни 

типу водного режиму з автоморфного непромивного на 

гідроморфний промивний з підняттям рівня ґрунтових вод до 2,8 м. 

За цей період на 1 га земель було вилито 36,4 тис. м
3
 води. Разом із 

поливною водою в ґрунти надійшло 32,72 т/га солей, значна 

частина, із яких залишилася у верхньому метровому шарі. У 

результаті вже в 1966 р. грунти перейшли з розряду чорноземів у 

лучно-чорноземні слабо і середньо осолонцьовані, незасолені із 

загальною концентрацією солей  0,115 %. 

До 1992 р. засоленість цих ґрунтів носила квазівстановлений 

характер: на кінець вегетаційного періоду спостерігали підвищення 

засоленості до 0,15-0,2 %, із наступним вимиванням їх, осінньо-

зимовими опадами в шари, що залягають нижче, і ґрунтові води. 

У верхньому 0-20 см прошарку ґрунтів збільшення кількості 

солей склало майже 400 %, у прошарку 20-40 см – 500,  в прошарку 

60-80 см - понад 900 %. В цілому у метровому шарі ґрунтів сума 

легкорозчинних солей за 35 років зрошення зросла більш ніж у 5 

разів і становила 0,152 %, що не давало права класифікувати ґрунти, 

як засолені. Збільшення кількості легкорозчинних солей у профілі 

зрошуваних ґрунтів відбувалося за рахунок усіх іонів за винятком 

НСОз.  

Тип засолення ґрунтів змінився з хлоридно-гідрокарбонатного 

натрієво-кальцієвого до хлоридно-сульфатного кальцієво-натрієво-

го. При цьому величина рН зросла з 6,3 до 7,2-7,6, тобто реакція 

розчинів ґрунтів характеризувалася як слаболужна. Глибина рівня 

ґрунтових вод у вегетаційний період становила 2,0-2,8 м. 

Мінералізація ґрунтової води 2400 мг/дм
3
, вміст іонів: НСОз

-
 - 4,5 

мг-екв/дм
3
, Сl

-
 - 15,4, SO4

2+
 - 16,7, Са

2+
 - 7,2, Mg

2+
 - 15,0, Na

+
 - 14  мг-

екв/дм
3
. 

Зменшення водоподачі на зрошення з 1993 по 1998 рік призвело 

до зміни типу водного режиму з промивного на гідроморфно-

випаровувальний і характеризувалося порушенням сталого 

рівноважного водно-сольового балансу в зоні аерації, що 

спричинило накопичення солей у ґрунтах зони аерації та 

материнській породі в другій половині вегетаційного періоду. 
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Найбільше накопичення солей відзначено в прошарку 40-100 см - 

0,33-0,44 %. Джерелом засолення є ґрунтові води, що залягають на 

глибині 2-3 м. Ґрунти характеризувалися як слабо й середньо 

засолені з хлоридно-сульфатним магнієво-кальцієвим і сульфатним 

магнієво-кальцієвим типом засолення. За глибиною залягання 

сольового горизонту ґрунти відносяться до солончакуватих. Верхній 

шар ґрунту 0-40 см залишився незасоленим. Запаси солей у 

метровому шарі ґрунтів протягом усього періоду досліджень 

зростали з 4,1 т/га в 1957 р. до 10,8 - 1959, 15,9 - 1966, 19,4 - 1987, 

22,1 - 1992 і до 40,95 т/га в 1998 році (табл. 12.1). За цей період із 

поливною водою внесено в ґрунти біля 135 т/га солей. 

 

Таблиця 12.1. Динаміка зміни запасу солей у метровому шарі ґрунтів 

 
Інгредієнт  

 

 

Вміст солей т/га в шарі 0-1 м у роки  

1957  1959  1966  1987  1992  1998 

Усього  4,10  10,80  15,90  19,40  22,10  40,95 

НСО3"  1,80  4,00  4,25  3,60  2,40  3,70 

С1-  0,34  0,65  1,70  2,45  3,00  3,50 

SO4
2
'  0,41  2,42  4,75  7,80  9,82  21,60 

Са
3+

  0,39  1,10  1,45  2,00  3,00  6,00 

Mg
2+

  0,14  0,24  0,50  0,85  0,80  2,65 

Na
+
  0,35  2,05  2,15  2,60  2,90  2,75 

РГВ, м  9,20  8,00  2,84  2,50  2.35  2,40 

Мінералізація 

ґрунтової води, 

г/дм
3
  

3,38 3,17 4,15 2,93 2,40 3.86 

Отже, за 40 років зрошення запаси солей у 1-метровому шарі 

ґрунтів зросли у 10 разів: сульфати - із 0,41 до 21,6 т/га, хлориди - із 

0,34 до 3,5, гідрокарбонати - із 1,8 до 3,7, кальцій - із 0,39 до 6,0, 

магній - із 0,14 до 2,65 і натрій - із 0,35 до 2,75 т/га.  

 

 

12.1.2. Вплив зрошення на агрохімічні властивості ґрунтів 

 

Ґрунтовий поглинальний комплекс чорноземів південних до 

початку зрошення характеризувався високим ступенем насиченості 
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кальцієм і магнієм. Сума основ становила 26,2-22,6 мг-екв/100 г 

ґрунту, зменшуючись униз по профілю. Вміст увібраного Са
2+

 в 

орному шарі досягав 89,9 %, зменшуючись із глибиною до 79,6 % у 

прошарку 80-100 см; увібраний магній збільшувався з глибиною від 

8,9 % в орному шарі до 17,3 % у прошарку 80-100 см, а вміст 

увібраного натрію не перевищував 3,1 % (табл. 12.2). 

За ступенем осолонцювання ґрунти відносилися до не 

солонцюватих як за магнієм, так і за натрієм. При цьому 

співвідношення поглинутого кальцію до поглинутого магнію в 

метровому шарі змінювалося від 10,08 до 4,60. 

 

Таблиця 12.2.. Фізико-хімічні властивості чорнозему південного 
 

Шар 

ґрунту, 

см  

 

 

 

Вміст 

гумусу, 

% 

 

 

Увібрані основи  

мг-екв/100 г ґрунту  
сума  Са

2+
  Mg

2+
          Na

+
         Ca

2+
/Mg

2+
 

До початку зрошення, 1957 р. *  
0-20  3,28  25,8 23,2 2,3  0,3  10,08  

20-30  2,91  26,6 23,2 2,8  0,6  8,28  

35-45  1,72  26,2 22,0 3,5  0,7  6,26  

50-60  1,28  24,5 20,4 3,5  0,6  5,83  

65-75  0,55  23,55 19,2 3,7  0,65  5,19  

80-100  0,45  22,6 18,0 3,9  0,7  4,60  

Зрошувані 40 років, 1998 

0-20  2,92  24,03 18,1 5,6  0,33  3,23  

20-40  2,41  25,26 18,5 6,3  0,46  2,94  

40-60  1,61  25,30 17,5 7,1  0,70  2,46  

60-80  0,86  25,97 13,3 11,3  1,37  1,18  

80-100  0,99  24,50 13,6 9,1  1,80  1,49  

100-120  0,27  23,77 12,8 9,1  1,87  1,41  

 

Зрошення ґрунтів вже у 1962 р. призвело до слабкого й 

середнього  осолонцювання як за натрієм, так і за магнієм. За 

даними Мусієнко А.В. уміст обмінного магнію досяг 7-9 мг-екв/100 

г, а натрію - 1-2 мг-екв/100 г ґрунту, що складало 28-36 % і 3-7 % від 

суми обмінних основ. 

У цей час були початі спроби боротьби з осолонцюванням 
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ґрунтів шляхом внесення гіпсу на поверхню у розрахунку 1-2 т/га 

щорічно. Пізніше, гіпс, вносили на поверхню ґрунтів аж до 1990 

року:  3-5 т/га - кожні 4-5 років, чим сприяли зниженню насамперед 

натрієвого осолонцювання. Незважаючи на вжиті заходи з плином 

часу процеси осолонцювання продовжувалися й посилювалися. 

До 1987 року вміст увібраного кальцію в шарі 0-60 см 

зменшився, у порівнянні з 1957 роком, на 1-2 мг-екв/100 г ґрунту, а 

вміст магнію й натрію збільшився, відповідно, на 1,8-2,1 і 0,15-0,34 

мг-екв/100 г ґрунту. З глибини 40 см ґрунти перейшли в розряд 

слабо осолонцьованих, а з 80 см - у розряд середньо осолонцьованих 

як за магнієм, так і за натрієм. 

До кінця вегетаційного періоду 1992 р. вміст поглинутого 

натрію й магнію у шарі ґрунтів 0-60 см досяг 3,2-4,0 і 24,3-28,3 %, 

що характеризувало їх як слабо осолонцьовані за натрієм і магнію.  

Зміна типу водного режиму в наступні 1993-1998 роки з 

промивного на гідроморфно-випаровувальний сприяла збільшенню 

вмісту увібраного кальцію у верхньому 0-60 см шарі на 1,1-1,5 мг-

екв/100 г ґрунту, зниженню вмісту увібраного натрію на 0,4-0,25 мг-

екв/100 г ґрунту, збільшенню суми основ і буферності ґрунту. Крім 

того, ґрунти, хоч і залишилися слабо солонцюватими за магнієм, але 

вийшли з розряду осолонцьованих за натрієм. У більш глибоких 

шарах (60-180 см) процеси осолонцювання, особливо за магнієм, 

збільшилися й у шарі 60-80 і 120-180 см досягли рівня сильно 

осолонцьованих (43,5-49,6 %). 

  

Таблиця 12.3. Динаміка зміни запасів гумусу в зрошуваних  

ґрунтах, т/га 

 

Шар  

ґрунту, см  
1957 1962 1966 1987 1992 1998 

0-20  90,7 88,5 87,4 85,0 84,6 84.0 
20-40  64,4 65,2 63,0 62,8 63,3 69,0 
40-60  52,3 53,3 50,3 41,8 43,0 47,1 
60-80  15,2 15,6 19,8 26,4 32,8 33,4 

80-100  12,4 12,6 14,9 22,0 21,3 28,5 
0-100  235,0 235,2 235,4 238,0 245.0 262.0 

 

За роки зрошення вміст гумусу в орному шарі знижувався з 3,28 
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% у 1957 р. до 3,21 у 1962, 2,95 у 1987, 2,94 у 1992 і до 2.92 % у 1998 

р. Водночас відзначено його накопичення в шарі 60-100 см, що, 

вірогідніше за все, є наслідком вилуговування кальцію й міграції по 

профілю ґрунту гумусових речовин, не закріплених мінеральною 

частиною. Крім того, на зрошуваних землях коренева система 

рослин досягає більш глибоких шарів, ніж на незрошуваних, що 

також є додатковим джерелом органічної речовини при 

гумусоутворенні. В цілому запаси гумусу в метровому шарі 

постійно незначно збільшувалися з 235 т/га в 1957 р. до 262 в 1998 

р. (табл. 12.3).  

 

12.1.3. Вплив зрошення на зміну водно-фізичних властивостей 

 

В умовах тривалого зрошення відбувається підвищення рівня 

щільності ґрунтів і щільності твердої фази у всьому профілі 

метрового шару. Так, щільність орного прошарку ґрунту 

підвищилася з 1,19 до 1,28 г/см
3
, а прошарку 50-100 см - із 1,51 до 

1,58 г/см
3
. При цьому в метровому шарі зрошуваних ґрунтів 

зменшується шпаруватість: в орному прошарку - із 53,4 до 50,8 %, а 

в прошарку 20-30 см - із 47,3 до 46,3 %. Коефіцієнти фільтрації 

зрошуваних 30 років ґрунтів зменшилися в прошарку 0-30 см більш 

ніж на 25 %, а в прошарку 30-100 см - майже наполовину і 

складають 0,00033-0,00028 і 0,00015-0,00013 см/с. 

 

12.1.4. Зміна мінералогічного і валового хімічного складу ґрунтів 

 

Глинистий склад ґрунтів, - основа родючості, має три основних 

шляхи формування: механічне (уламкове) успадкування; 

трансформація; новоутворення і синтез. У сучасних умовах 

продовжуються процеси еволюції складу глин. На зрошуваних 

масивах в обстановці підвищеного зволоження, промивання ґрунтів 

спостерігається геохімічна еволюція шляхом утрати речовини в 

процесі вилуговування. При перевищенні випаровування над 

притіком води в ґрунтах виникають процеси еволюції шляхом 

приєднання речовини. В міру росту концентрації розчинів 

відбувається усе більш швидка й інтенсивна зміна деградованих 

часток. 

Зрошення створює умови для дуже частої зміни, протягом 
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вегетаційного періоду, окисно-відновлювального режиму, що 

призводить до дефіциту кисню, появи сульфідів, сірководню, 

сірчаної кислоти і більш інтенсивного глеє- і ґрунтоутворення. 

Відібрані і проаналізовані у 1987 році зразки богарних і 

зрошуваних ґрунтів на мінералогічний склад свідчать про зміни у 

складі фракції глини (< 50 мк) зрошуваних ґрунтів і материнської 

породи. Переважаючих мінералів з вмістом (> 50 %) як у 

зрошуваних, так і незрошуваних ґрунтах не виявлено. Великий вміст 

(> 10-40 %) у метровому шарі незрошуваних ґрунтів кварцу, 

монтморилоніту, гідрослюди, а з глибини 20 см - хлориту. Домішок 

(5-15 %) становлять змішано-шарові гідрослюдисто-смектитові 

утворення, із глибини 40 см - кальцит, а в прошарку ґрунтів 20-80 см 

- польові шпати, малі домішки - низькотемпературна органіка, гіпс, 

польові шпати (у прошарках 0-20, 80-100 см). 

Тривале зрошення цих ґрунтів (30 років при промивному типі 

водного режиму) призвело до зменшення кількості глинистих міне-

ралів. Так, у прошарку ґрунтів 0-60 см виявлено багато гідрослюди і 

кварцу, із глибини 60 см - хлориту, а з 80 см - монтморилоніту. 

Отже, вміст одного з головних вторинних алюмосилікатних глинис-

тих мінералів - монтморилоніту, характерні риси якого - набрякання, 

інтенсивне всмоктування води і повільна її віддача при висиханні, 

висока поглинальна спроможність (70-150 м.екв/100 г мінералу), 

висока пластичність, грузькість у вологому стані і сильна усадка при 

висиханні, при зрошенні слабомінералізованими водами значно 

зменшується й у верхньому (0-60 см) прошарку складає малу домі-

шку: у прошарку 60-80 см - до 5 % і лише з глибини 80 см його вміст 

близький до вмісту у незрошуваних ґрунтах. У процесі зрошення 

можливе перетворення монтморилоніту в гідрослюду, тобто ілліти-

зація монтморилоніту завдяки укоріненню калію в міжшаровий 

простір кристалічної решітки.  

У верхньому (0-60 см) прошарку зрошуваних ґрунтів 

зменшується вміст й іншого глинистого мінералу - хлориту, - 

водного силікату магнію і заліза, що містить алюміній. Крім того, у 

цьому ж прошарку зрошуваних ґрунтів розчинився і цілком вимився 

найбільш цінний для сільського господарства карбонатний мінерал - 

кальцит, а в прошарку 60-100 см його вміст значно менший, ніж у 

незрошуваних.  

З'єднання заліза і марганцю, коагулюючи роздільно або з 
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органічною речовиною і кремнеземом, утворюють у лучно-

чорноземних ґрунтах вторинні мінерали типу змішано шарових, що 

веде до гідрогенного оглеєння. 

Отже, тривале зрошення чорноземів південних при промивному 

типі водного режиму призвело до зменшення вмісту глинистих 

мінералів (монтморилоніт, хлорит), збільшенню вмісту мінералів із 

жорсткими структурами (кварц) і відносному зростанню ролі 

гідрослюди і гідрослюдисто-смектитових утворень. 

Розподіл валового вмісту хімічних елементів у профілі ґрунтів, 

дає можливість встановити інтенсивність прискорення процесів 

біогенної акумуляції і фізико-хімічного вилуговування.. 

У профілі як незрошуваних, так і зрошуваних 30 років земель 

переважав оксид кремнію, зменшуючись із глибиною, причому в 

нижніх прошарках (40-100 см) зрошуваних земель його вміст на 

6,54-9,1% вищий, ніж на незрошуваних. Вміст оксидів кальцію 

сильно зменшувався з глибиною й у прошарку 80-100 см складав 

4,88 %, а на незрошуваних - 14,37 %, що було слідством фізико-

хімічного вилуговування по всьому профілю. 

Значне зниження відношення валового вмісту Са до Mg у 

профілі зрошуваних ґрунтів (із 1,5-8,16 до 1,07-3,97) свідчило про 

інтенсивний процес гідроморфізму при промивному типі водного 

режиму. Слід зазначити підвищений вміст валового А12Оз, Fе2Оз, 

FeO, ТіО2, MnO, К2О, Na2O у метровому профілі зрошуваних ґрунтів 

у порівнянні з богарними. Збільшення валового вмісту глинозему на 

1,46-2,16 % підтверджує наявність процесу глеєутворення 

перезволожених ґрунтів. 

Зміна типу водного режиму з промивного на гідроморфно-

випаровувальний вплинула на зміну валового хімічного складу 

лучно-чорноземних ґрунтів. Так, на фоні загальної акумуляції 

значної кількості речовин, у метровому профілі зрошуваних ґрунтів 

відзначено, значне зниження оксидів кремнію на 4,66-11,47 %, у 

порівнянні з попереднім періодом обстеження (1987 рік).  

Вміст оксидів кальцію і магнію з 1987 по 1998 рік збільшився в 

усьому метровому шарі зрошуваних ґрунтів. У верхньому 0-40 см 

прошарку і прошарку 80-100 см продовжувалося знижуватися 

співвідношення Са до Mg з 1,31-0,97 у 1987 році до 1,12-0,71 у 1998, 

що свідчить про протікання процесу гідроморфізму. 

Збільшення вмісту глинозему (А12Оз) у прошарку 20-60 см, що 
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продовжувалося в останні роки, свідчить про наявність процесу 

глеєутворення перезволожених ґрунтів. 

Зміна типу водного режиму з промивного на гідроморфно-

випаровувальний вплинула на зміну валового хімічного складу 

лучно-чорноземних ґрунтів. На фоні загальної акумуляції значної 

кількості речовин, у всьому метровому профілі відзначено, значне 

зниження оксидів кремнію на 4,66-11,47 %. Вміст оксидів кальцію і 

магнію з 1987 по 1998 рік збільшився в усьому метровому шарі 

зрошуваних ґрунтів. Збільшення вмісту глинозему (Аl2Оз) у 

прошарку 20-60 см, що продовжувався в останні 10 років свідчить 

про наявність процесу глеєутворення перезволожених ґрунтів. В 

цілому, в останні роки процеси акумуляції хімічних речовин 

переважали над процесами їхнього фізико-хімічного вилуговування. 

 

 

12.1.5. Накопичення у зрошуваних ґрунтах мікроелементів 

 

Вивчення умісту мікроелементів урізних шарах зрошуваних 

ґрунтів свідчить про накопичення вище фонового рівня (для 

чорноземів України) барію у 10 раз, сірки -3, миш'яку - 1,3-2,2, 

свинцю - 1,2-1,8, цирконію - 1,7 рази. Крім того, в окремих шарах 

відмічено перевищення фонового значення для хрому, міді, цинку. 

Співставлення отриманих результатів на Інгулецькій 

зрошувальній системі з Кларками у земній корі свідчить про значне 

перевищення цих значень для барію у 7,8 рази, миш'яку - 5,3, сірки - 

4,7, хрому -3,6, цирконію -2,8, свинцю - 1,3, ітрію - 1,17 рази. 

Уміст деяких елементів у профілі зрошуваних інгулецькою 

водою ґрунтів перевищує установлені в Україні граничнодопустимі 

концентрації за цинком, хромом, свинцем. 

 
 

12.2. Зміна властивостей темно-каштанового  ґрунту  

в умовах тривалого зрошення прісною водою 

 

12.2.1. Загальна характеристика Каховської зрошувальної системи 

 

Найбільша в Україні Каховська зрошувальна система розміщена 

в межиріччі Дніпра і Молочної на території Херсонської й 
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Запорізької областей. Система експлуатується  з 1976 р. 

Масив, розміщений на рівнині з поступовим ухилом на південь 

у напівпосушливій зоні України, має різко континентальний клімат і 

багаторічну середню норму опадів - 373 мм. У вегетаційний період 

випадає більша їхня частина. Основна гідрографічна мережа, 

представлена балками, що впадають у поди або оз. Сиваш. 

Основу земельного фонду масиву (84,1 % площі) займають 

чорноземи і темно-каштанові ґрунти, переважно важкого 

суглинкового механічного складу, біля Чорноморського узбережжя 

розвинені темно-каштанові ґрунти в комплексі із солонцями.  

Територія зрошуваного масиву складена четвертинними 

лесовими суглинками середнього й важкого гранулометричного 

складу потужністю 18-20 м. Нижче залягають верхньонеогенові 

відклади представлені зеленувато-сірою глиною, що є першим від 

поверхні водотривом. Потужність глин досягає 7,5 м, але на площі 

не має повсюдного поширення.  

До початку зрошення рівень підземної води знаходився на 

глибині 24,8 м, а зона аерації складена ґрунтами і материнською 

породою характеризувалася автоморфним не промивним режимом. 

Водоносний горизонт у пліоценових пісках мав мінералізацію води 

0,43-0,61 г/дм
3
 із гідрокарбонатно-сульфатним, гідрокарбонатно-

хлоридним кальцієво-магнієвим типом хімічного складу.  

Тривалі дослідження з вивчення впливу зрошення 

дніпровською водою на зміну родючості ґрунтів з 1974 р. проведені 

в радгоспі “Чаплинський” Чаплинського району Херсонської обл..  

Для зрошення земель використовували дніпровську воду з 

розподільного каналу Р-2, що мала мінералізацію 300-600 мг/дм
3
 

гідрокарбонатного кальцієвого складу. 

Поливні й зрошувальні норми, що аж до 1993 року на системі 

підтримували промивний тип водного режиму, складали, відповідно, 

500-750 м
3
/га, і 2000-5800 м

3
/га в залежності від вирощуваної 

культури. Високі поливні норми, та й фільтрація води з каналу, що 

знаходиться на відстані 1,2 км від дослідної ділянки, сприяли 

перетіканню вологи на рівень підземних вод. Так, у квітні 1977 року 

її рівень досяг глибини 19,1 м, у вересні 1979 р. - 18,5 м із 

мінералізацією відповідно 10370 і 13170 мг/дм
3
 сульфатно-

хлоридного натрієво-магнієвого типу засолення. При цьому в складі 

води постійно зростав уміст кальцію.  
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12.2.2. Зміна сольового складу ґрунтів 

 

До початку зрошення вміст солей у метровому шарі  ґрунтів 

зростав із глибиною і змінювалося від 0,068 % в орному шарі, 0,055 - 

у підорному до 0,136 % у шарі 75-100 см. Глибше засоленість ґрунту 

зростала: у шарі 100-150 см до 0,193 %;  у шарі 150-200 см - до 0,884 

%, де вона характеризувалася як сильно засолена. Ґрунт мав 

хлоридно-сульфатний магнієво-кальцієвий тип засолення в орному 

шарі, хлоридно-гідрокарбонатний магнієво-кальцієвий - у шарі 25-

50 см, содово-сульфатний кальцієво-натрієвий - у шарі 50-150 см, 

сульфатний магнієво-натрієвий у шарі 150-200 см.   

Величина рН зростала з глибиною від 7,05 в орному шарі до 

8,45 - у шарі 100-150 см.  На глибині 150-200 см рН знижувалася до 

7,95.  

Запаси солей у метровому шарі ґрунтів 1974 р. складали 11,799 

т/га, а в шарі 1-2 м - 80,237 т/га. (табл.12.4). У їхньому складі 

переважали нетоксичні гідрокарбонати кальцію і токсичні - 

сульфати й хлориди натрію й магнію  

Перші чотири роки застосовували наступні зрошувальні норми: 

1976 -386 мм, 1977 - 400, 1978 - 481,2, 1979 - 372,7 мм. Разом із 

поливною водою  на поверхню ґрунтів було внесено відповідно 

приведеним рокам 1,168, 1,2, 0,996, 0,892 т/га солей.  

При цьому перетікання  вологи на рівень підземної води 

щорічно складало - 80,6-94,2 мм, або 16,75-21,6 % від зрошувальної 

норми. Разом з потоком вологи із зони аерації на рівень підземної 

води виносилося 12,161-8,904 т/га солей.  

Навесні 1976 р. на поверхню ґрунтів було внесено 4 т/га гіпсу, а 

протягом вегетаційного періоду - 2,2 т/га сірчаної кислоти з 

поливною водою для ліквідації лужної реакції ґрунтового 

середовища й соди.  Це сприяло нагромадженню солей як у шарі 0-

100, так і 100-200 см за чотирирічний період зрошення (1976-1979 

р.). Найбільше значно виросла засоленість ґрунту в шарі 25-50 і 150-

200 см. При цьому в шарі ґрунту (0-50 см) зросли концентрації 

HCO3
-
, Сl

-
, SO4

2-
, Ca

2+
, Mg

2+
, Nа

+
; у шарі 50-100 см - Сl

-
, SO4

2-
, Ca

2+
, 

Mg
2+

. У шарі ґрунту 100-150 см зменшилася концентрація всіх 

головних іонів за винятком HCO3
-
. Засоленість шару ґрунту 150-200 

см зросла з 0,884 до 1,228 % за рахунок нетоксичних сульфатів
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Таблиця 12.4  . Вплив зрошення прісною водою на зміну запасів солей у верхніх шарах  

темно-каштанового ґрунту , т/га 

 

Інгреді-

єнти 

Запаси солей у шарах 0-1 і 1-2 м на різні роки досліджень 

1974 1979 1985 1990 2001 

0-1 1-2 0-1 1-2 0-1 1-2 0-1 1-2 0-1 1-2 

Сума 

солей 
11,799 80,237 15,219 104,67 11,620 26,874 9,266 12,844 8,736 12,749 

СО3
2-

 0,360 0,725 0 0,290 0 0 0 0 0 0 

НСО3
-
 5,060 8,420 4,583 8,717 4,375 6,056 4,899 5,183 4,878 5.680 

Сl
-
 0,785 4,172 0,958 0,670 0,805 1,136 0,284 0,760 0,400 0,567 

SO4
2-

 2,497 44,551 4,993 64,740 3,325 12,491 1,740 3,040 0,983 2,801 

Ca
2+

 1,043 8.270 1,881 20,339 1,505 3.936 1,171 1,672 1.092 0,959 

Mg
2+

 0,479 4,544 0,718 2,831 0,525 0,908 0,533 0,760 0,510 0,537 

Na
+
 1,471 12,442 1,197 6,407 1,050 2,307 0,533 0,988 0,327 1,727 

K
+
 0,103 0,045 0,077 0,043 0,067 0,030 0,058 0,024 0,044 0,046 

РГВ, м 24,85 18,5 9,20 3,50 2,8-3,20 

Мінералізація 

підземної  

води,  мг/дм
3 

430-610 13170 16340 9270 4270 
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 кальцію. Концентрація токсичних сульфатів і хлоридів натрію й 

магнію зменшилася майже наполовину. 

Тип засолення ґрунту після  4 років зрошення:  содово-

сульфатний магнієво-кальцієвий у шарі ґрунтів 0-75 см; сульфатно-

гідрокарбонатний кальцієво-натрієвий - у шарі 75-150 см; 

сульфатний кальцієвий - у шарі 150-200 см.  

У шарах ґрунтів 25-100 см і 150-200 см спостерігали зниження 

величини рН на 0,66-0,56, але реакція ґрунтового розчину за 

винятком орного шару мала лужну реакцію середовища. 

Подальше зрошення прісною водою темно-каштанових ґрунтів 

викликало вилуговування солей, як із верхнього метрового шару, так 

і із шару 100-200 см. У 1985 р., у порівнянні, із попереднім терміном 

обстеження ґрунтів (1979), відзначено зменшення засоленості на 

0,009-0,048 % у верхньому метровому шарі за рахунок усіх без 

винятку головних іонів. Найбільше значно за цей період вимилися 

сульфати кальцію в шарі 150-200 см, а загальна засоленість цього 

шару зменшилася з 1,228 % до 0,26 % і ґрунти стали незасоленими. 

Хімізм засолення ґрунтів у верхньому 0-50 см шарі залишився 

содово-сульфатним магнієво-кальцієвої. У шарі 50-75 см змінився і 

став содово-сульфатним натрієво-кальцієвим, у шарі 75-100 см -  

сульфатно-гідрокарбонатним натрієво-кальцієвим, у шарі 100-150 

см -  сульфатно-гідрокарбонатним кальцієво-натрієвим, у шарі 150-

200 см -  сульфатним магнієво-кальцієвим.  

У 1985 р. запаси солей у метровому шарі знизилися порівняно з 

1979 р. на 3,6 т/га і складали 11,62 т/га. Зменшення відбулося за 

рахунок винесення гідрокарбонатів кальцію, сульфатів магнію й 

натрію. У шарі ґрунтів 1-2 м запаси солей знизилися істотно з 104,67 

т/га до 26,874 т/га й, у першу чергу, за рахунок сульфатів кальцію. 

З 1985 до 1990 р. спостерігали подальше зменшення 

концентрації водорозчинних солей у 2-метровому профілі ґрунтів і 

материнської породи на 0,008-0,162 % за рахунок усіх головних 

іонів за винятком НСО3
-
. Весь профіль ґрунтів і материнської 

породи на кінець 1990 р. мав сульфатно-гідрокарбонатний магнієво-

кальцієвий тип засолення. 

 Весь період зрошення (1976-1990 р.) у товщі ґрунтів і 

материнської породи підтримували гідроморфний промивний 

режим. Рівень підземної води у вересні 1990 р. досяг 3,5 м від 

поверхні землі. Мінералізація води змінювалася в межах 7280-9470 
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мг/дм
3
. Зменшення її мінералізації, порівняно з 1985 р. (16340 

мг/дм
3
) пояснюється меншим привнесенням солей з інфільтраційним 

потоком із зони аерації і зростаючим припливом прісних вод із 

розподільного каналу Р-2 і їхнім розвантаженням у південному 

напрямку. 

Запаси водорозчинних солей у 2 - метровому профілі ґрунтів з 

1985 до 1990 р. продовжували знижуватися за рахунок усіх головних 

іонів. Найбільше значно вимивалися сульфати кальцію й натрію. 

Сумарний уміст  водорозчинних солей у профілі ґрунтів на 

осінь 2001 р. незначно відрізнялося в порівнянні з попереднім 

періодом у 1990 р. (табл. 12.4) Разом із цим, відзначено зниження 

вмісту сульфатів кальцію у всьому 2-метровому профілі. Запаси 

солей у порівнянні з 1990 р. знизилися незначно і складали 8,736 і 

12,749 т/га відповідно в шарах 0-1 і 1-2 м. 

 

 

12.2.3. Зміна фізико-хімічних властивостей ґрунтів. 

 

Ґрунтовий вбирний комплекс насичений, в основному, 

катіонами Са
2+

 і Mg
2+

. До початку зрошення вміст поглинутого Са
2+

 

зменшувалося з глибиною від 22,7 мг-екв/100 г ґрунту в орному 

шарі до 14,1 - у шарі 80-100 см, що складало 79,78-57,55 % від суми 

основ. Вміст поглинутого Mg
2+

, навпаки, зростав із глибиною від 5,5 

мг-екв/100 г ґрунту в орному шарі  до 9,9 - у шарі 80-100 см, що 

складало 19,51-40,41 %. Уміст поглинутого Na
+
 не перевищував 0,5 

м.екв/100 г ґрунту, або 2,04 %, тобто ґрунти за вмістом Na
+
 - були не 

осолонцьованими. Сума  основ, також, зменшувалася з глибиною від 

28,95 мг-екв/100 г ґрунту в орному шарі до 24,5 - у шарі 80-100 см. 

За вмістом поглинутого Mg
2+

 темно-каштанові ґрунти були: у 

шарі 0-10 см  не осолонцьованими; у шарі 10-40 см - слабко 

осолонцьованими; 40-80 см - середньо осолонцьованими; 80-100 см - 

сильно осолонцьованими. 

4-літнє зрошення (1975-1979 р.) на тлі внесення гіпсу привело 

до незначного процентного зростання вмісту Mg
2+

 у шарі 0-60 см і 

зниженню процентного умісту поглинутого  Na
+
  у всьому 

метровому профілі. У шарі 60-100 см незначно знизилася сума 

поглинутих  основ, за рахунок зниження вмісту Mg
2+

. Ґрунти в шарі 

0-80 см були слабко осолонцьованими за Mg
2+

, а в шарі 80-100 см - 
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середньо осолонцьованими. 

Після 11-літ зрошення у всьому метровому профілі ґрунтів 

відзначено зниження, порівняно зі станом до початку зрошення, 

вмісту поглинутого Са
2+

 на 0,2-1,2 мг-екв/100 г ґрунту. При цьому 

сума основ у шарах ґрунтів 0-20 і 20-40 см перевищувала вихідну на 

0,95 і 0,6 мг-екв/100 г за рахунок більш високого вмісту Mg
2+

, а 

глибше  - була більш низкою, ніж  до початку зрошення на 1,4 - у 

шарі ґрунтів 40-60 см; на 1,85 - у шарі 60-80 см; на 1,60 мг-екв/100 г 

ґрунту в шарі 80-100 см. У шарі 0-60 см ґрунт був слабко 

осолонцьований за Mg
2+

, а в шарі 60-100 см - середньо 

осолонцьований. 

Протягом наступних 5 років зрошення (1986-1990 р.) також 

спостерігали зменшення вмісту поглинутого Са
2+

 у шарі ґрунтів 20-

80 см. Поруч із цим відзначено зменшення суми основ у шарі 

ґрунтів 0-80 см, як у порівнянні з попереднім обстеженням, так і 

станом до початку зрошення. Процентний уміст поглинутих катіонів 

істотно не змінився. 

У наступні 11 років зрошення (1990-2001 р.) спостерігали 

подальше зменшення поглинутого Са
2+

 у шарі 20-100 см і істотне 

підвищення вмісту, поглинутого Mg
2+

 у всьому 1-метровому профілі 

до 7,5-12,5 мг-екв/100 г ґрунту. У шарі 0-40 см ґрунт був слабо 

осолонцьований, у шарі 40-60 - середньо, у шарі 60-100 см - сильно 

осолонцьованим за Mg
2+

. 

Уміст поглинутого Na
+
 у 1-метровому профілі ґрунту повільно 

зростав з 1979 до 2001 р., але ступеню слабкого осолонцювання не 

досяг. 

Під впливом зрошення прісною водою в профілі 1-метрового 

шару ґрунту постійно розчинялися карбонати. На осінь 2001 р. уміст 

СаСО3 не перевищувало 1 % у шарі 60-100 см, при початковому 

вмісті 16,2-19,35 %. 

27-літнє зрошення, водою з лужною реакцією середовища, 

сприяло підлужуванню ґрунтів у верхньому 0-40 см шарі й 

збільшенню рН сольового з 5,35-6,25 у 1974 м до 7 у 2001 р. і 

вирівнюванню цього показника у всьому 1-метровому профілі. 

Під впливом тривалого зрошення у верхніх шарах ґрунту вміст 

гумусу постійно знижувався. Так, його вміст в орному шарі 

знижувався з 3,72 %  у 1974 р. до 3,62 - у 1979, до 3,47 - у 1985, до 

3,21 - у 1990, до 2,95 % - у 2001 р. (табл. 12.5). Уміст гумусу в 
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підорному шарі за весь період зрошення можна охарактеризувати, як 

стабільний з незначними відхиленнями, як убік зменшення, так і 

убік збільшення. У більш глибоких шарах 40-100 см спостерігали 

постійне зростання вмісту гумусу. 

 

Таблиця  12.5. Вплив терміну зрошення на зміну запасів гумусу 

  

Шар 

ґрунту, см 

Пошарові запаси гумусу в роки досліджень, т/га 

1974 1979 1985 1990 2001 

0-20 87,792 85,432 84,668 81,534 77,880 

20-40 63,450 61,830 62,100 61,548 64,752 

40-60 34,404 35,532 37,728 39,150 42,328 

60-80 15,840 16,704 17,934 22,052 28,272 

80-100 9,052 10,512 11,544 13,072 15,808 

0-100 210,538 210,010 213,974 217,356 229,04 

 

Протягом 27-літнього періоду зрошення запаси гумусу в 

метровому шарі незначно зросли з 210,538 до 229,04 т/га. При цьому 

в орному шарі вони знизилися майже на 10 т/га, або 11,3 %, а в шарі 

60-100 см - зросли на 19 т/га, або на 77 % (табл. 12.5). 

 
 

12.2.3. Зміна водно-фізичних властивостей ґрунтів 
 

Аналіз основних фізичних властивостей темно-каштанового 

ґрунту до початку зрошення і після 27 років зрошення, свідчить про 

збільшення щільності ґрунту, щільності твердої фази ґрунту й 

зниження її пористості. Так, щільність ґрунту орного шару 

збільшилася на 0,12, підорного - на 0,07 г/см
3
. У більш глибоких 

шарах (40-150 см) щільність ґрунту збільшилася на 0,06-0,08 г/см
3
.  

Щільність твердої фази ґрунту також незначно збільшилася на 0,01-

0,02 г/см
3
 у всьому 2-метровому профілі. 

Між щільністю й пористістю існує зворотна залежність: чим 

щільніший ґрунт, тим менша його пористість. Агрофізична оцінка 

пористості орного шару ґрунту за Качинським, свідчить про 

зниження показників до задовільних для орного шару. Так, в орному 

шарі пористість зменшилася з 55,5 %  у 1974 р. до 50,4 % у 2001 р.;  
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у підорному - з 49,4 до 47 % відповідно (табл. 12.6).  

Практично у всьому 2-метровому профілі темно-каштанового 

ґрунту під впливом зрошення зменшилася найменша вагова 

вологоємність на 2,2-0,3 %. При цьому значно зменшився коефіцієнт 

фільтрації, особливо у верхньому - 40 см шарі. 

Відзначено зміни в механічному складі зрошуваних ґрунтів. Так 

у всьому 1,5 м шарі збільшився вміст фізичної глини: в орному шарі 

з 55,35 до 56,5 %;  у підорному - з 62,25 до 64,65. 

 

Таблиця  12.6. Водно-фізичні властивості темно-каштанового ґрунту 

 

Шар 

ґрунту,  

см 

Щільність,  г/см
3
 

Порис-

тість, % 

Вологоєм-

ність, % 

(НВ) 

Коефіцієнт 

фільтрації, 

см/с 
ґрунту твердої фази 

ґрунту 

1974 р., до початку зрошення 

0-20 1,18 2,65 55,5 32,0 0,000494 

20-40 1,35 2,67 49,4 27,2 0,000332 

40-60 1,41 2,68 47,4 24,0 0,000216 

60-80 1,44 2,68 46,3 22,9 0,000167 

80-100 1,46 2,69 45,8 21,8 0,000154 

100-150 1,45 2,67 45,7 21,4 0,000141 

150-200 1,53 2,70 43,4 20,7 0,000140 

2001 р.,  після 27 років зрошення 

0-20 1,32 2,66 50,4 29,8 0,000283 

20-40 1,42 2,68 47,0 26,1 0,000188 

40-60 1,48 2,69 45,0 24.3 0,000147 

60-80 1,52 2,70 43,7 22,2 0,000135 

80-100 1,54 2,71 43,2 21,5 0,000124 

100-150 1,52 2,73 44,4 21.1 0,000131 

150-200 1,55 2,72 42,3 19,9 0,000136 

 

У механічному складі ґрунту спостерігали збільшення вмісту 

фізичної глини в шарах 40-60 і 60-80 см - на 3,2 і 3,65 %, тобто в 

шарах, що інтенсивно промочували кожним черговим поливом, і, де 

відбувалися інтенсивні процеси фізичного, хімічного і біологічного 

вивітрювання. Вміст фізичної глини збільшувався, в основному, за 
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рахунок збільшення вмісту мулистих часток при зменшенні вмісту 

середнього й дрібного пилу. За механічним складом темно-

каштановий ґрунт (до початку зрошення і після 27 років зрошення) 

відноситься до важкого суглинку, мулистого крупно пилуватого. 

 
 

12.2.4. Валовий хімічний склад ґрунту 
 

Територія розглянутої ділянки після 27 років зрошення 

відноситься до гідроморфного (капілярно-гідроморфного) ландшаф-

ту. Близьке залягання рівня ґрунтових вод (3,5-2,8 м) сприяє підйому 

через зону аерації капілярно-плівкових висхідних розчинів 

легкорозчинних солей і інших сполук, що приймають активну 

участь у сучасному ґрунтоутворенні. 

До початку зрошення у верхньому 0-50 см шарі переважав 

оксид кремнію. З глибиною його вміст зменшувався з 60,85 % в 

орному шарі до 47,4 % - у шарі 100-125 см. У зрошуваному 27 років 

ґрунті вміст SiО2 збільшився на 4,27-6,40 % у кожному з 25 см 

прошарків і оксид кремнію став переважати  у всьому 0-150 см 

профілі.  

Другим за нагромадженням у темно-каштановому ґрунті є 

полуторний оксид алюмінію зі вмістом до початку зрошення 9,03-

11,3 % і 10,75-12,15 % - після 27 років зрошення. Нагромадження 

глинозему відзначено в усьому профілі зрошуваного ґрунту: у шарі 

0-25 см - на  2,04 %, 25-50 см -  на  0,96, 50-75 см - на 1,3, 75-100 см - 

на 0,9, 100-125 см - на  2,17, у шарі 125-150 см - на  0,72 %. 

Пояснюється це тим, що при постійному припливі кремнезему 

окисли алюмінію піддаються каолінізації, а потім ілітизації й 

монтмориллонітизації і практично не мігрують. За Ковдою 

захоплення кремнію окислами заліза, алюмінію, марганцю 

супроводжується неосинтезом каолініту, гідрослюд, а при 

присутності іонів магнію - монтморилоніту або змішаношарових 

мінералів. При надлишковому зрошенні і перезволожені ґрунтів 

залізо й марганець переходять у рухомі хелатні сполуки з 

фульвокислотами і мігрують униз по ґрунтовому профілю, що веде 

до злитості. Розширення молекулярного відношення Al2O3/Fe2O3 c 

2,62-3,33 у темно-каштанових ґрунтах до початку зрошення до 3,87-

4,20 після 27 років зрошення підтверджує наявність цього процесу і 
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свідчить про проявлення глейового процесу, зв'язаного з 

перезволоженням.  

Зменшення значень молекулярного відношення SiО2/R2O3 у 

профілі зрошуваних ґрунтів до 7,94-5,93 у порівнянні з 8,28-5,63 до 

початку зрошення, також підтверджує вплив елювіально-глейового  

процесу на розвиток і формування темно-каштанового ґрунту в 

сучасних умовах. 

Таким чином, аналіз валового вмісту оксидів, свідчить, що для 

темно-каштанового ґрунту в даний час характерні процеси фізико-

хімічного вилуговування одних сполук (CaО, MgО, Na2O, K2O, 

Fe2O3) і акумуляції інших (SiО2, Al2O3, TiО2, MgО). 

Темно-каштанові ґрунти дослідної ділянки до початку зрошення 

були добре забезпечені залізом (удвічі  вище фонових значень для 

цих ґрунтів), марганцем, титаном, міддю, нікелем. Уміст хрому в 

орному шарі значно  (у 12 разів) перевищував фонові значення й у 9 

разів ГДК. Вище фонових значень у профілі ґрунтів був і вміст 

стронцію.  

При зрошенні і частих змінах окислювально-відновлюльних 

умов у лужному середовищі ґрунтів проявляється інтенсивна 

міграція сполук хрому, двовалентного заліза й марганцю. Так, 

концентрація хрому в орному шарі зменшилася з 1000 мг/кг ґрунту в 

1974 р. до 100 мг/кг - у 2001 р. У більш глибоких шарах 

розходження  у вмісті менш значні, а в прошарку 100-125 см 

зрошуваних ґрунтів відзначено незначне нагромадження хрому. 

Уміст мікроелементів заліза в профілі зрошуваного ґрунту  

зменшився на 15-20 %, марганцю в 3-2 рази. Слід зазначити, що й у 

незрошуваному ґрунті спостерігаються такі ж процеси. 

Валовий вміст сірки в досліджених ґрунтах до початку 

зрошення перевищував установлені в Україні ГДК (160 мг/кг 

ґрунту). Після 27 років зрошення її вміст зріс у всьому профілі ще на 

50-100 мг/кг ґрунту. 

Аналіз умісту інших мікроелементів у різних шарах ґрунту 

свідчить про нагромадження свинцю з 0 до 17-10 мг/кг, гафнію  з 5-

10 до 9-14,  лантану від слідів до 17-28, барію з 325-250 до 451-507, 

нікелю з 20-45 до 27-60 мг/кг ґрунту.  

Уміст таких елементів як стронцій, мідь, фосфор у профілі 

зрошуваного ґрунту нижчий, ніж був до початку зрошення.  

Уміст деяких з елементів перевищує встановлені для ґрунтів 
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України граничнодопустимі рівні: миш'як - 12 мг/кг (ГДК - 2.,0), 

свинець - 17 мг/кг (ГДК = 12.0 мг/кг), сірка - 400 (160), цинк - 83 

(46), хром - 500 мг/кг (100).  

 

 

12.3. Заболочення й засолення зрошуваних ґрунтів 

 у дуже складних гідрогеологічних умовах   

 

12.3.1. Природні умови до зрошення 

 

Етапи та показники змін у часі розглянемо на прикладі 

зрошення в зоні будівництва та експлуатації другої черги Північно-

Кримського каналу на дослідно-виробничій ділянці (ДВД) в КСП 

"Таврія" Нижньогірського району Автономної Республіки Крим. 

Дослідна ділянка, розміщена в межах Присивашської низовини, 

яка являє собою плоску або слабо горбисту рівнину з висотами 0-20 

м над рівнем моря. 

Четвертинні відклади представлені лесовими суглинками 

легкоглинистого механічного складу. Щільність ґрунту 1,22-1,27 

г/см
3
, а материнської породи 1,48-1,50 г/см

3
. Щільність твердої фази 

орного шару ґрунту 2,63-2,66 г/см
3
, із глибиною зростає до 2,73-2,76 

г/см
3
. 

Загальна пористість верхнього горизонту 52-54 %, із глибиною 

зменшується до 42-46 %. Найменша вологоємкість орного шару 

28,3-31,5 %, а в ґрунтоутворюючій породі знижується до 21,7-22,5 

%. Запаси доступної для рослин вологи в метровому шарі складають 

1140-1160 м
3
/га, а в шарі 0-60 см - 800-860 м

3
/га. Водопроникність 

орного шару низька з коефіцієнтом фільтрації 0,082-0,069 м/добу, а 

в ґрунтоутворюючій породі - 0,012-0,001 м/добу. 

У 1967 р. (до початку зрошення), ґрунтові води залягали на 

глибині 5-6 м від поверхні землі і не впливали на розвиток 

ґрунтового покриву. Ґрунти - каштанові малогумусні з умістом 

гумусу в шарі 0-25 см 2,5 %, а в шарі 25-50 см - 1,75 %. Уміст 

увібраних основ: Са
2+

 - 27,6 та 26,7, Mg
2+

 -4,8 та 4,9, Na* -0,04 та 0,1 

м.екв/100 г ґрунту відповідно тим же горизонтам. В шарі ґрунту 50-

75 та 75-100 см вміст Са
2+

 складав 22,1 та 17,9, Mg
2+

 - 5,3 та 6,9 і Na
+
 

відповідно 0,15 та 0,3 м.екв/100 г ґрунту. З глибини 75 см вміст 

увібраного магнію складав біля 27,5 %, що відповідало слабкому 
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осолонцюванню за магнієм. Сума опадів (400 мм/рік) значно менша 

за випаровування (900 мм/рік). Тип водного режиму ґрунту 

характеризувався як автоморфний не промивний з відсутністю 

суцільного промочування ґрунтового профілю і материнської 

породи, що представлена лесовим суглинком, до рівня ґрунтової 

води. Кількість водорозчинних солей у ґрунті до початку зрошення 

була незначною. Уміст токсичних солей до глибини 0,75 м не 

перевищував 0,1 %. Засоленість материнської породи спостерігалась 

з глибини 0,75 м до 2,0 м у кількості від 0,15 до 0,31 %, в тому числі 

хлору від 0,03 до 0,11 %. 

 

 

12.3.2. Вплив зрошення на вторинне засолення та  

осолонцювання ґрунту 

 

Для зрошення земель використовували придатну для поливів 

дніпровську воду Північно-Кримського каналу. 

З початком зрошення характер водного режиму території почав 

змінюватись. Для поливу сільськогосподарських культур у той час 

застосовували зрошувальні норми 4,0-6,0 тис. м
3
/га, а поливні 500-

800 м
3
/га і за вегетаційний період значна частина цієї води (30-50 %) 

надходила в шари материнської породи, підвищуючи рівень 

ґрунтової води. 

Спостереження за динамікою вологи у часі та просторі зони 

аерації при поливних нормах 200, 500, 600 і 700 м
3
/га показали, що 

при заляганні ґрунтової води на глибині 2,63 м, вологості 1-

метрового шару ґрунту 70 % НВ, поливній нормі 200 м
3
/га не 

спостерігається переміщення вологи за межі 40-сантиметрового 

шару ґрунту. Навпаки, відбувається підживлення 1-метрового шару 

ґрунту за рахунок вологи з ґрунтових вод порядку 0,044 мм за добу. 

За 14 діб у 1-метровий шар надійшло 0,62 мм вологи. 

Збільшення поливної норми до 500 м
3
/га в умовах залягання 

ґрунтової води на глибині 2,9 м і початкової вологості метрового 

шару ґрунту до 67 % НВ процес підживлення метрового шару 

ґрунту і материнської породи через добу змінюється інфільтрацією 

від 0,8-0,5 на початку до 0,02-0,01 мм на 13-14-ту добу після поливу. 

За 14 діб спостережень інфільтрація дорівнює 2,7 мм. 

При нормі 600 м
3
/га початковій вологості метрового шару 
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ґрунту 70 % НВ інфільтрація за межі метрового шару ґрунту 

дорівнює 1,1-1,4 мм на добу і за 14 днів спостережень становить вже 

15,1 мм або 25,2 % від поливної норми. При проведенні аналогічних 

спостережень в умовах залягання рівня ґрунтової води на глибині 

4,0 м і початковій вологості 68 % НВ полив нормою 700 м
3
/га 

промочує товщу 1,5 м, а потік вологи досягає глибини 1 м за 31 

годину. Інфільтрація за межі 1- метрового шару становить 20,7 мм 

або 29,5 %. 

Усе це свідчить про необґрунтовано високі поливні норми, які 

призвели до погіршення екологічного стану, а пізніше і до 

підтоплення ґрунту. 

Цей процес характеризувався вимиванням солей у зоні аерації, 

в основному хлоридів і натрію, і перенесенням їх на рівень 

ґрунтової води. На дослідному полі мінералізація ґрунтової води 

зросла з 12,25 г/л у 1967 р. до 18,86 у 1978 р., в основному за 

рахунок солей хлору й натрію.  

Поповненню запасів ґрунтових вод сприяє і надходження на 

територію ДВД фільтраційної води з Азовського рисового каналу в 

кількості 1,3-2,2 м
3
 із погонного метра каналу за добу. Значна 

інфільтрація з каналу сприяла зниженню мінералізації ґрунтової 

води в межах 200 м зони обабіч каналу, де загальна мінералізація 

становила 2,1 г/дм
3
 в 10 м від каналу, зростаючи до 10,4 г/дм

3
 на 

відстані 100 м від каналу. 

Експлуатація рисових систем, що розташовані між ДВД і 

Сивашем, значно погіршила відтік ґрунтових вод внаслідок їх 

підпору водами, що фільтруються з поверхні чеків на території 

самих рисових систем. Відсутність необхідного відтоку додаткових 

запасів води зі зрошуваних територій призвело до підйому рівня 

ґрунтових вод на території ДВД із швидкістю 0,35 м за рік. 

Через 10 років зрошення (1977 р.) ґрунтові води на території 

ДВД у приканальній зоні шириною до 200 м залягали на глибині 

0,4-1,5 м, а на решті території 1,5-2,3 м. 

Таким чином, за час зрошення тип водного режиму ґрунту з 

автоморфного не промивного змінився на гідроморфний 

промивний, а ґрунт із каштанового типу - на лучно-каштановий. 

У зоні впливу Азовського рисового каналу цей процес пішов 

ще далі. Гідроморфний тип перейшов у галоморфний, внаслідок 

чого лучно-каштановий через лучно-болотний тип каштанового 
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ґрунту змінився на галоморфний солончак вторинний сульфатно-

хлоридний. 

Отже, підняття рівня ґрунтової води призвело до підтоплення 

території, що супроводжувалось її заболоченням, глеєутворенням 

материнської породи і вторинним засоленням ґрунту. Крім цього, 

відбулися зміни і в ґрунтовому вбирному комплексі. 

Так, восени 1977 р. уміст увібраного Са значно знизився (на 5,2-

4,7 мг-екв на 100 г ґрунту) і становив у шарі ґрунту 0-25 см 22,4, а в 

шарі 25-50 - 22,0 мг-екв на 100 г ґрунту, натомість вміст увібраного 

магнію зріс до 7,8 і 10,1 мг-екв на 100 г ґрунту. У процентному 

відношенні вміст Mg
2+

 зріс за рахунок кальцію в орному шарі з 14,8 

до 25,7 %, а у підорному з 15,45 до 31,3 %, і ґрунти перейшли у 

розряд слабо- та середньосолонцюватих за магнієм. Дещо знизився і 

загальний вміст увібраних основ та загальна буферність ґрунту. 

Вторинне засолення ґрунту, що відбулося внаслідок підйому 

рівня ґрунтових вод із мінералізацією від 13,4 до 21,0 г/дм
3
 до 0,4-

1,5 м від поверхні землі призвело до вилучення із сільського-

подарського користування 50 га землі. На площі ще 100 га внаслідок 

часткового засолення родючість ґрунту знизилась на 25-50 %. 

 

 

12.3.3. Побудова дренажу, гіпсування, промивка засолених ґрунтів 

 

З метою запобігання подальшого засолення ґрунту в 1977-1978 

pp. на площі 780 га побудовано закритий гончарний та 

пластмасовий дренаж глибиною 2,5-3,0 м через 200-230 м, а в 

понижених елементах рельєфу - через 110-130 м із примусовим 

відведенням насосною станцією дренажних вод із території. 

Дренаж знизив рівень ґрунтових вод на більшій частині 

території  до 2,0-3,5 м від поверхні землі, але завдяки тому, що 

дрени були закладені перпендикулярно трасі Азовського рисового 

канапу в місцях його проходження в насипу рівень ґрунтової води 

залягав на глибині 1,2-2,0 м. 

З весни 1978 р. розпочали будівництво чеків та тимчасових 

зрошувачів для наступного промивання засолених ґрунтів. Перед 

промиванням на поверхню ґрунтів було внесено 6 т/га гіпсу, після 

промивання — 80 т/га гною. Промивали засолені ґрунти прісною 

дніпровською водою методом затоплення чеків площею 0,1-1,0 га з 
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11 липня до 30 серпня 1978 p.. Норма подачі води - 8000 м
3
/га у три 

заходи: 3000, 2600 та 2400 м
3
/га. 

Будівництво дренажу та підтримання промивного типу водного 

режиму при зрошенні сільськогосподарських культур сприяло 

розсоленню ґрунту і верхніх шарів материнської породи. Інтенсивне 

розсолення метрового шару ґрунту і материнської породи 

спостерігалось протягом перших двох років дії дренажу. За 1978-

1979 pp. засоленість шару ґрунту і материнської породи знизилась з 

0,66 до 0,10 %, а в другому метровому шарі материнської породи -з 

0,83 до 0,50 %. За рахунок внесення меліоранту (гіпсу) відбулися 

зміни й у ґрунтовому вбирному комплексі, де відмічено на осінь 

1979 р. повне заміщення увібраного натрію кальцієм та зниження 

вмісту магнію до 6,6 мг-екв/100 г ґрунту в шарі 0-25 см і до 7,2 - в 

шарі 25-50 см. За вмістом магнію (24,5-22,5 %) ґрунти стали слабо 

солонцюватими. 

В подальшому протягом 1979-1988 років засоленість ґрунту і 

материнської породи змінювалася в незначних межах. Розсолення 

ґрунту і материнської породи відбувалося за рахунок вимивання 

хлоридів і сульфатів натрію та магнію. Одночасно з розсоленням  

ґрунту і верхнього шару материнської породи відбувається опріс-

нення ґрунтових і дренажних вод за рахунок вимивання хлоридів і 

сульфатів магнію й натрію. Мінералізація ґрунтової води знизилась 

з 13,4-21,3 до 4,9-13,3 г/дм
3
, а дренажної води - з 16,2-19,8 до 8,4-

14,7 г/дм
3
. Хімічний склад ґрунтових вод змінився з хлоридно-

гідрокарбонатного натріево-магнієво-кальцієвого до сульфатно-

гідрокарбонатно-хлоридногонатріево-магнієво-кальцієвого.  

Слід відмітити, що восени 1978 року мінералізація ґрунтової 

води поруч із зрошувальним каналом була значно нижча ніж на 

відстані 400 м відповідно 2100 і 19100 мг/дм
3
. Отже, значна 

фільтрація зі зрошувального каналу, яка постійно поповнювала 

запаси ґрунтових вод у приканальній 250 м зоні прісною водою 

позначилася в першу чергу на різному вмісті найбільш токсичних 

іонів хлору та натрію, де різниця становила 30 і більше разів. Після 

12 річного зрошення в умовах відведення води дренажним стоком 

ця різниця дуже суттєво скоротилася. 

Отже, з 1978 р. на території ДВД підтримується гідроморфний 

промивний режим лучно-каштанового ґрунту. 

Відсутність відсічного дренажу вздовж Азовського рисового 



 259 

каналу і значна різниця в рівнях залягання підземних вод на 

території ДВД (1,2 м біля каналу і 3,5 м в 300-500 м від нього) 

обумовлює різні умови зволоження ґрунту і материнської породи в 

період поливу сільськогосподарських культур дніпровською водою 

дощувальною машиною ДДА-100МА. 

В наступні 1990-1998 роки спостерігали деяку стабільність у 

вмісті солей у ґрунтах. Але значне скорочення поливів протягом 

1996-1998 років сприяло підвищенню засоленості ґрунтів і 

материнської породи. 

 

 

12.4. Накопичення пестицидів у ґрунтах при зрошенні  

дренажно-скидними водами рисових систем 

 

 Площа рисових систем України, розташованих у південних 

областях, складає 63 тис. га. На вирощування 1 га рису 

використовується до 24,5 тис. м
3
 води, біля 50 % якої дренується й 

скидається.  

Щорічно на рисових системах України формується й скидається 

в затоки Чорного моря біля 600 млн. м
 3

 дренажно-скидних вод. 

Тільки в Скадовському районі Херсонської області щорічно 

скидається в Джарилгачську затоку до 170 млн. м
3
 - із 

мінералізацією до 1 г/дм
3
. Ці води містять підвищені концентрації 

біогенних речовин, залишки пестицидів, мікроелементів. Унаслідок 

багаторічних скидань цих вод у затоках відбулися екологічні зміни, 

що вплинули на склад і чисельність гідробіонтів прибережної зони 

Чорного моря. Крім того, у результаті опріснення й забруднення вод 

погіршуються санітарно-гігієнічні умови, знижуються лікувальні 

властивості морських вод. Забруднення мілководних заток, які є 

курортною зоною, токсикантами, що містяться в дренажно-скидних 

водах, несе реальну небезпеку для мешканців водойм. 

З метою дати токсикологічне обґрунтування можливості 

використання дренажно-скидних вод рисових систем для зрошення 

культур зерно-кормової сівозміни, знизити негативний вплив на 

мілководні затоки Чорного моря і навколишнє середовище відділом 

охорони природи інституту Укрдіпроводгосп восени 1982 року було 

закладено стаціонарну дослідну ділянку в полі № 5 радгоспу-

технікуму Української науково-дослідної станції рису. Основні 
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задачі досліджень: оцінити вплив зрошення дренажно-скидними 

водами рисових систем на накопичення пестицидів, біогенів, 

мікроелементів у ґрунті й продукції рослинництва, оцінити 

продуктивність сільськогосподарських культур зерно-кормової 

сівозміни у порівнянні зі зрошенням дніпровською водою.  

Дослідні ділянки розміщалися в межах Причорноморської 

низовини на типових для зрошувальної системи ґрунтах - темно-

каштанових, середньо суглинкових, слабо солонцюватих, 

незасолених, добре забезпечених рухомими формами калію, 

фосфору. Перед закладенням досліду вміст гумусу в орному шарі 

складав 2,270,17 %, у підорному - 1,840,19 %.  Сума поглинених 

основ збільшувалася з поверхні до одного метра і складала 17,4-23,0 

мг-екв на 100 г ґрунту, вміст поглинутого кальцію - 67,8-76,96 % від 

суми основ, магнію - 22,58-32,19 %, що характеризує ґрунти як 

слабо - і середньо солонцюваті за магнієм.  Уміст поглиненого 

натрію фіксувався з глибини 0,5 м і не перевищував 1, 1 %.  

Загальна кількість водорозчинних солей у півтораметровому 

шарі ґрунту не перевищувала 0,189 %, величина рН збільшувалася з 

глибиною від 7,2 в орному шарі до 8,2 на глибині 1,25-1,50 м.  

Щільність метрового шару ґрунту 1,47 г/см
3
, найменша 

вологоємність - 18,8 %.  Запаси продуктивної вологи у метровому 

шарі - 125 мм. Основних пестицидів, що застосовуються в 

рисосіянні в ґрунтах дослідного поля не знайдено.  

Рівень ґрунтової води у вегетаційний період змінювався від 1,5 

до 2,0 м. У міжвегетаційний, після скидання води із сусідніх рисових 

чеків і припинення поливів знижувався до 3,0 м. Мінералізація 

ґрунтової води не перевищувала 0,8 г/дм
3
, гідрокарбонатного 

кальцієвого складу. 

Досліди проведені в 1983-1991 роках на мілко ділянковому 

стаціонарі в трьох варіантах: 1 - зрошення сільськогосподарських 

культур дніпровською водою зрошувального каналу (контроль); 2 - 

зрошення сільськогосподарських культур водою рисового чеку, де 

видержувалась прийнята для зони технологія вирощування рису і 

вносилися рекомендовані норми добрив і пестицидів; 3 - зрошення 

сільськогосподарських культур водою скидного каналу СКР-1, що 

збирає воду зі свердловин вертикального дренажу, ділянок 

горизонтального дренажу і рисової системи.  

У дослідженні прийнята шестипільна сівозміна культур: озима 
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пшениця з пожнивним посівом кукурудзи на зелену масу; яровий 

ячмінь із підсівом люцерни; люцерна; люцерна; кормовий буряк; 

кукурудза на зерно.  Розміщення ділянок варіантів у польовому 

досліді - послідовне, багатоярусне.  Облікова площа ділянок 24 м
2
, 

прямокутної форми (6 х 4 м), повторність культур - п'ятикратна.  

Варіанти, розділені захисними смугами шириною 4 м, культури 

одного варіанта - смугами шириною 2 м.  

За вмістом залишків пестицидів дренажно-скидні води мали 

значну розбіжність: від не встановлено наявності до 0,025 мг/дм
3
 

пропаніду, 0,047 мг/дм
3
 - сатурну, 0,014 мг/дм

3
 - 2,4-Д амінної солі, 

0,006 мг/дм
3
 - ДДТ, 0,009 мг/дм

3
 -  -ГХЦГ . У воді рисового чеку 

їхній уміст був у 1,5-2 іноді в 3 рази вищим. 

Середньоарифметична концентрація сатурну у воді рисового 

чеку складала 0,0360,02, скидного каналу - 0,0280,015, 

зрошувального каналу - 0,00010,000 мг/дм
3
. Але максимальні 

концентрації сатурну і пропаніду у воді рисового чеку складали 

0,097 і 0,065 мг/дм
3
 відповідно, що значно перевищувало ГДК.  

ДДТ частіше й у більших концентраціях зустрічається у воді 

зрошувальних каналів.  Це пояснюється тим, що ДДТ не є рисовим 

препаратом, на посівах рису практично не застосовується і його 

наявність у водах зрошувальних каналів - наслідок більш широкого 

й тривалого застосування, високої спроможності мігрувати, 

стійкості до впливу зовнішнього середовища на розкладання.  

У значних кількостях у воді рисового чеку знайдено метаболіт 

пропаніду - 3,4-ДХА.  У воді скидного каналу його вміст удвічі 

нижчий (див. табл. 4.7).2,4-Д амінна сіль, як і ДДТ, стійкий 

хлорорганічний препарат, який застосовується на посівах зернових у 

боротьбі з бур'янами.  Препарат легко мігрує і часто зустрічається не 

тільки в дренажно-скидних, а і в поверхневих водах рік, каналів.  

Вміст біогенних речовин у воді рисового чеку вищий, ніж у воді 

зрошувальних каналів, де концентрація нітритів і азоту аміаку в 16 і 

52 % проб перевищували ГДК.  Сумарний уміст біогенних речовин у 

дренажно-скидних водах змінюється мало і не перевищує 10 у 

рідкісних випадках 15 мг/дм
3
.   

Режим зрошення складено таким чином, щоб забезпечити 

потребу рослин у волозі в різні періоди розвитку. Поливні норми для 

всіх культур і варіантів складали, як правило, 400 м
3
/га, а чергові 
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поливи проводили через  8-10 і більш діб. Терміни поливів 

установлювали за вологістю ґрунтів, у межах 0,6-0,8 НВ.  

В умовах рисосіяння застосовувалися такі пестициди: рогор, 

хлорофос, Бі-58 (інсектициди); цинеб, рицид (фунгіциди); сатурн, 

ронстар, 2М-4Х, пропанід, ордрам, мідний купорос, симазин, 

атразін, далапон, полідім, діурон (гербіциди) та інші.  Але у великих 

кількостях і на більшій частині території рисової системи 

застосовували гербіциди сатурн і пропанід.  

За перші п'ять років досліджень (1983-1987 рр.), у ґрунти 

зрошувані водами рисового чеку, з поливною водою внесено біля 

212 г/га пропаніду, 545 г/га - сатурну, 55 г/га - 3,4-ДХА, 20 г/га - 2,4 

Д - амінної солі.  У ґрунти зрошувані дренажно-скидними водами 

при зрошувальній нормі 15140 м
3
/га в ґрунти надійшло 167 г/га - 

пропаніду, 420 г/га - сатурну, 35 г/га - 3,4-ДХА, 23 г/га - 2,4 Д - 

амінної солі. 

Концентрація пестицидів у дренажно-скидній воді в період із 

1988 по 1991 рік була дещо вищою, ніж у попередні п’ять років і 

пов'язано це зі зменшенням вмісту у дренажних водах вод, скинутих 

із рисових чеків. З поливною водою нормою 11600 м
3
/га за ці роки в 

ґрунти внесено 135 г/га пропаніду, 355 г/га - сатурну, 30 г/га - 3,4-

ДХА, 20 г/га - 2,4 Д-амінної солі. З водою рисового чеку за ці роки в 

ґрунти внесена така кількість пестицидів: пропаніду - 172 г/га, 

сатурну - 428, 3,4-ДХА - 46 г/га.   

Накопичення залишкових кількостей пестицидів виявлено в 

орному шарі ґрунтів під усіма зрошуваними культурами й у всі роки 

досліджень.  При цьому, у перший і другий роки досліджень в усіх 

варіантах і під усіма культурами відзначено накопичення пропаніду 

і його метаболіту 3,4-ДХА, сатурну, після третього року досліджень 

- базаграну, 2,4-Д амінної солі, 2М-4Х у ґрунтах ділянок люцерни, 

кормового буряка, кукурудзи на зерно другого й третього варіантів.  

Крім цих пестицидів у ґрунтах під кукурудзою на зерно другого й 

третього варіантів виявлено накопичення пропаніду відповідно 

0,004 і 0,002 мг/кг. Після четвертого року досліджень в орному шарі 

ґрунтів на ділянках другого варіанта люцерни, озимої пшениці, 

кукурудзи на зерно приблизно в рівних кількостях виявлено 

пропанід (0,001- 0,003 мг/кг), на ділянках люцерни, кукурудзи на 

зерно й особливо ярого ячменю третього варіанта - пропанід 

відповідно 0,0007, 0,00287 і 0,02 мг/кг.     
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Після п'яти років зрошення у всьому півтораметровому профілі 

ґрунтів усіх варіантів відзначено накопичення залишків пестицидів: 

сатурну, пропаніду і його метаболіту 3,4-ДХА (табл. 12.7).  

Найбільше  їх виявлено в пробах ґрунтів, зрошуваних водою 

рисового чеку, на глибині 75-100 см, що свідчить про їхнє 

проникнення в більш глибокі прошарки разом із поливною водою.  

 

Таблиця  12.7. Вміст залишків пестицидів у профілі ґрунтів,  

мг/кг абсолютно сухого ґрунту  

 
У шарі  
ґрунти,  

см 

 1 варіант   2 варіант   3 варіант  

 Са-
турн  

Пропа-
нід  

 3,4-
ДХА 

 сатурн  пропа-
нід  

 3,4-
ДХА 

 Са-
турн 

 Про-
панід  

 3,4-
ДХА  

Після п'яти років зрошення, 1987 

 0-25  0,001  немає   0,001  0,015  0,015  0,002  0,010  0,005  0,002 

 25-50  0,001  »  сліди   0,020  0,010  0,002  0,015  0,001  сліди  

 50-75  0,005  0,010  

немає  

 0,025  0,020  0,005  0,015  0,010  немає  

 75-100  0,010  0,015  »  0,040  0,020  0,005  0,020  0,015  сліди  

 100-125  0,005  0,001  »  0,040  0,020  0,001  0,015  0,015  » 

 125-150  сліди   сліди  »  0,020  0,015  сліди   0,010  0,002  » 

 Після 9 років зрошення, 1991 

 0-25  0,005  0,003  0,003  0,05  0,030  0,005  0,015  0,018  0,003 

 25-50  0,005  0,001  0,001  0,15  0,040  0,005  0,10  0,020  0,003 

 50-75  0,01  0,006  0,001  0,28  0,030  0,010  0,17  0,018  0,003 

 75-100  0,015  0,008  0,001  0,30  0,030  0,010  0,20  0,018  0,002 

 100-125  0,020  0,010  сліди  0,35  0. 030  0,015  0,20  0,020  0,003 

 125-150  0,025  0,010  »  0,45  0,030  0,015  0.20  0,020  0,005 

 

Після дев'яти років зрошення ця тенденція не змінилася і 

накопичення сатурну у профілі ґрунтів у 1991 році незалежно від 

культури коливалося в межах 0,05-0,9 мг/кг при зрошенні водою 

рисового чеку і 0,015-0,50 - при зрошенні дренажно-скидною водою. 

Найбільші концентрації пестицидів у ґрунтах, у цей період щорічно, 

відзначені на ділянках, де останні три роки вирощували люцерну. У 

1990, 1991 роках на окремих повтореннях другого варіанта люцерни 

другого й третього років користування після третього укосу (20-30 

липня) у ґрунтах орного шару було виявлено вміст сатурну до 3-3,6 

мг/кг. Але до кінця вегетаційного періоду концентрація сатурну у 

всьому 0-150 см шарі цих ґрунтів не перевищувала 0,5 іноді 0,9 

мг/кг, що свідчить про вимивання й перенесення препарату з водою 

при чергових поливах і опадах. 
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Аналіз динаміки накопичення пропаніду (табл. 12.8) за період 

досліджень підтверджує непостійність накопичення цього 

гербіциду, вимивання й міграцію у ґрунтовому профілі з частковим 

розкладанням. Максимальне значення вмісту пропаніду 

зареєстровано наприкінці вегетаційного періоду другого року 

досліджень (1984), коли в орному шарі його концентрація складала 

0,8 мг/кг ґрунту у варіанті зрошення водою рисового чеку на 

ділянках кормового буряка, що нижче ГДК (1,5 мг/кг ґрунту).  

 

Таблиця 12.8. Динаміка накопичення пропаніду у профілі 

 ґрунтів при зрошенні дренажно-скидними водами рисових 

зрошувальних систем  

 

 Культура 
 Варі-  

 ант  
 Рік  

 Вміст мг/кг абсолютно сухого  ґрунту в 

прошарках, см  

 0-25  25-50  50-75  75-100  100-150 

 Ярий  

 ячмінь 

 2  1983  0,045  0,015  0,005  сліди  немає  

 3   0,030  0,005  0,001 » » 

 Люцерна 

 2-го року   

 2  1984  0,800  0,250  0,070  0,030  0,022 

3   0,370  0,200  0,045  0,020  0,008 

 Люцерна 

 3-го року  

 2  1985 немає  сліди   0,010  0,015  0,028 

 3  » »  0,020  0,020  0,025 

 Кормові 

 буряки 

 2  1986  0,032  0,012  0,015  0,025  0,020 

 3   0,023  0,009  0,007  0,013  0,018 

 Кукурудза 

 на зерно  

 2  1987  0,019  0,013  0,022  0,024  0,018 

 3   0,011  0,007  0,011  0,015  0,010 

 Озима 

 пшениця 

 2  1988  0,014  0,015  0,020  0,024  0,020 

 3   0,010  0,010  0,010  0,013  0,012 

 Яр. ячмінь 

 + люцернa 

 2  1989  0,030  0,022  0,024  0,020  0. 02 

 3   0,022  0,015  0,018  0,015  0,015 

 Люцерна 

 2-го року 

 2  1990  0,045  0,030  0,025  0,025  0,030 

 3   0,035  0,020  0,022  0,016  0,020 

 Люцерна 

 3-го року 

 2  1991  0,030  0,040  0,030  0,030  0,030 

 3   0,018  0,020  0,022  0,018  0,020 

 

Після дев'яти років зрошення водою рисового чеку 

концентрація пропаніду у профілі ґрунтів складала 0,030-0,040, а 

при зрошенні дренажно-скидною водою - 0,018-0,022 мг/кг. 
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Таким чином, вміст рисових гербіцидів у профілі ґрунтів 

досліджуваних варіантів не перевищував ГДК, але значне їхнє 

накопичення в зерні зернових свідчить про необхідність перегляду 

регламентованих величин як за вмістом у воді, так і в ґрунтах. 

  

Контрольні питання 
 

1. Назвіть причини формування приканальних куполів ґрунтових вод, їх 

розміри? 2. Назвіть стадії, ступінь і причини засолення й осолонцювання 

ґрунтів Інгулецької зрошувальної системи? 3. Яка кількість солей 

вноситься з поливною водою річок Інгулець і Дніпро за полив, сезон, 10, 

20, 30, 40 років зрошення? 4. Яка основна причина осолонцювання ґрунтів 

Інгулецької зрошувальної системи? 5. Як змінюються водно-фізичні 

властивості ґрунтів в умовах зрошення мінералізованими водами? 6. Чому і 

які хімічні елементи накопичуються у ґрунтах при зрошенні водою р. 

Інгулець? 7. Як змінюється засоленість темно-каштанового ґрунту при 

зрошенні водою р. Дніпро? 8. Як змінюються агрохімічні властивості 

ґрунтів при зрошенні мінералізованими й прісними водами? 9. Як 

зрошення впливає на зміну запасів гумусу у верхньому метровому шарі 

ґрунту? 10. Які основні причини заболочення й засолення ґрунтів 

Присивашшя?  
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Розділ 13 

УПРАВЛІННЯ  РЕЖИМОМ  ҐРУНТОВИХ  ВОД  ПРИ   

ЗРОШЕННІ  ЗЕМЕЛЬ 

 

Основні великі зрошувані масиви України (Інгулецький, 

Татарбунарський, Криворізький, Каховський,. Рогачицький,   Нижньо-

Дністровський) розташовані на вододільних рівнинах півдня і 

південного сходу, які складені лесовими породами, товщина яких 

збільшується з Півночі на південь від 10—15 до 25-30 м, і більше. 

Еолово-делювіальні відклади вододільних рівнин належать до 

незасолених, слабко- і середньозасолених порід. Засоленість лесових 

порід на півночі незначна і збільшується на південь. З глибиною 

вона зменшується й змінюється склад солей. Сольовий склад ґрунтів у 

приморській і частково в північно-східній частині півдня 

несприятливий, і при зрошенні потребує проведення спеціальних 

меліоративних заходів. На вододілах першими від поверхні 

залягають ґрунтові води в лесах на глибині 10-20 м, які сформовані 

на червоно-бурих  глинах. На глибині 5-10 м зустрічається верховодка, 

яка нагромаджується на прошарках важких суглинків або на похованих 

ґрунтах. На деякій частині території вода у лесовій товщі в природних 

умовах відсутня, і перший від поверхні водоносний горизонт знаходиться 

в пісках і пісковиках неогену або навіть у кристалічних породах на гли-

бині 10—50 м. На південь глибина підземних вод збільшується й 

мінералізація їх підвищується від 1 до 1—3 г/дм
3
, у приморській зоні — до 

10 г/дм
3
 і більше. 

Живляться ґрунтові води, в основному, за рахунок інфільтрації 

опадів. На зрошуваних масивах ґрунтові води поповнюються за рахунок 

інфільтрації поливних вод. У природних умовах інфільтруючі опади 

витрачаються на випаровування з ґрунту й поверхні ґрунтових вод, а 

також на транспірацію. При зрошенні додаткова інфільтрації 

зрошувальних вод у вегетаційний період при слабкому відпливі сприяє 

підвищенню рівня ґрунтових вод, що призводить до заболочення земель 

та засолення ґрунтів. 

Ряд  зрошуваних   масивів   (Кам'янський  під,   Краснознам’янський, 

Фрунзенський та ін.) розташовані на великих терасах Дніпра, Південного 

Бугу, Дністра, Дунаю. У долинах річок на корінних неогенових і 

палеогенових відкладах залягають алювіальні піщано-глинисті утворення 

й лесові суглинки загальною потужністю до 50 м. . 
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Алювіальні піски та суглинки скрізь обводнені. Води четвертинних і 

дочетвертинних відкладів іноді утворюють спільний водоносний горизонт. 

Відплив ґрунтових вод, які залягають у пісках на масивах терасового типу, 

кращий, ніж на вододілах. На високих річкових терасах при досить 

глибокому природному заляганні ґрунтових вод зрошення не викликає 

несприятливого підвищення рівня ґрунтових вод (Маяко-Біляївський 

зрошуваний масив у долині р. Дністра). Однак втрати зрошувальних 

вод із не облицьованих зрошувальних каналів та зі зрошувальних 

ділянок  викликають на більшій частині масивів терасового типу  

підвищення рівня ґрунтових  вод та заболочення земель..  

Практика експлуатації зрошуваних земель на території України 

показала, що за 1960—1990 рр. меліоративно-гідрогеологічні умови на 

масивах зрошення значно погіршилися. Площа земель із неглибоким  

заляганням ґрунтових вод (до 1—2 м) на зрошуваних і прилеглих до них 

землях рік у рік збільшується. 

Спостерігається певна закономірність у характері підвищення рівня 

ґрунтових вод, яка залежить від їх глибини. При глибині 8—10 м і 

більше на зрошуваному масиві відбувається безперервне підвищення 

рівня ґрунтових вод без істотних сезонних  коливань. Підвищення рівня 

ґрунтової води становить за рік у середньому 0,15—0,6 м. При глибині 

залягання 5—8 м спостерігаються сезонні коливання рівня. Підвищення 

його за рік становить 0,5—1,2 м. При глибині 3—5 м рівень 

підвищується при чіткому впливі строків і норм поливів, кількості опадів 

та інших факторів. Рівень ґрунтових вод підвищується за рік на 0,4—1 м. 

При глибині 1—3 м, як правило, спостерігаються лише сезонні 

коливання рівня з амплітудою 0,1— 0,7 м, які залежать переважно від 

величини опадів і зрошувальних вод. 

На низьких річкових терасах  (ділянки біля підошви корінного схилу 

на масиві Кам'янський під, південна частина Краснознам'янського й 

Татарбунарського масивів) підвищення рівня ґрунтових вод викликає 

додаткове засолення земель.. Радикальними заходами для створення 

сприятливих меліоративних умов на масивах зрошення є обладнання 

зрошувальної системи в трубах, застосування протифільтраційного 

одягу на каналах, спорудження   дренажу   й   колекторно-скидної   

мережі для відведення скидних і атмосферних вод. У 1970-1990 роки  

проводилася велика робота з технічного вдосконалення зрошувальних 

систем для різкого зменшення втрат зрошувальних вод на фільтрацію зі 

зрошувальних каналів і з полів під час поливів. Однак це не виключає 
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здійснення експлуатаційних заходів з регулювання водного й сольового 

режимів зрошуваних земель, до яких належать утримання в доброму 

стані зрошувальної та осушувальної систем, складання планів 

водокористування, визначення термінів і норм поливів із врахуванням 

глибини залягання ґрунтових вод, кліматичних особливостей року. 

Необхідність проведення експлуатаційних заходів керування режимом 

ґрунтових вод варто  розглянути на прикладі меліоративних умов двох 

зрошуваних масивів — Інгулецького й Татарбунарського з подібними 

природними умовами. На Інгулецькій зрошувальній системі (площа 62,3 

тис. га), побудованій в 1959 р., і Татарбунарській (площа 26 тис. га), 

побудованій у 1970 р., магістральні канали облицьовано монолітним 

бетоном, а зрошувальну мережу зроблено у залізобетонних лотоках і 

сталевих трубах. При однакових техніці поливу (дощування) й 

зрошувальній нормі (3 тис. м
3
/га) режим ґрунтових вод, інтенсивність і 

швидкість підвищення їх рівня на цих системах різні. Якщо на 

Інгулецькому масиві при глибині ґрунтових вод від 1 до 7 м річне 

підвищення їх рівня становило 0,6—1,3 м, а при глибині від 7 до 15 м від 

1,3—0,2 м, то на Татарбунарському — відповідно 0,1—0,7 і 0,7—0,05 м. 

Хоч ці дані й свідчать про зменшення витрат води на більш досконалій 

Татарбунарській системі, однак вони залишаються порівняно великими. 

Після поліпшення гідрогеологічних умов на зрошуваній масивах 

щороку збільшуються обсяги будівництва дренажу. Однак 

меліоративний стан зрошуваних земель вимагає від проектних і 

експлуатаційних організацій виконання робіт із регулювання водно-

сольового режиму зрошуваних і прилеглих до них земель.. 

Сприятливий меліоративний стан зрошуваних земель визначається 

гранично допустимою глибиною залягання ґрунтових вод, їх 

мінералізацією й засоленістю активного кореневмісного шару ґрунту. На 

півдні України глибина цього шару для польових культур становить 0,7— 

1 м, овочевих 0,4—0,7 м і плодових 1,5-2 м.  

За гранично допустиму глибину залягання ґрунтових вод слід 

приймати критичну глибину, тобто таку, при зменшенні якої різко зростає 

випаровування, починають пригнічуватися й гинути рослини внаслідок 

підвищення вмісту в ґрунті токсичних солей. 

Критична глибина залежить від механічного складу й засолення 

ґрунту, мінералізації ґрунтових вод і кількості водонадходження. Значення 

критичної глибини для важких ґрунтів менше, ніж для легких, воно 

збільшується з підвищенням мінералізації ґрунтових вод і зменшенням 
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водонадходження. Для території півдня України, за даними Р. А. Баєра і 

Б. В.. Лютаєва (1972), критична глибина коливається від 0,7 до 3,8 м. 

При середньому водонадходженні на поля 7500 м
3
/га води (3700 за 

рахунок поливів і 3800 за рахунок опадів) критична глибина для слабо- і 

середньозасоленнх легких і середніх суглинкових ґрунтів при 

мінералізації  ґрунтових вод до 3 г/дм
3
 становить 1-2  м .  За даними ряду 

дослідників, оптимальна потужність зони аерації становить 1,2-1,5 м.  

На меліоративний стан земель впливає й засоленість активного шару 

ґрунту. Якщо вміст солей перевищує поріг токсичності, починається 

пригнічення рослин і знижується врожайність. Величина токсичності 

залежить від складу солей, вологості і типу ґрунту, кліматичних умов, виду 

рослин, фаз їх розвитку й агротехніки. На зрошуваних масивах, де 

можливе засолення активного шару ґрунту, глибина залягання 

мінералізованих ґрунтових вод повинна бути завжди більшою від 

критичної. 

При визначенні меліоративного стану зрошуваних земель і 

обґрунтуванні необхідних експлуатаційних заходів із керування режимом  

ґрунтових вод і глибиною їх залягання, виділяють три категорії земель: 

із сприятливими, задовільними й незадовільними гідрогеологічними 

умовами. 

До першої категорії належать площі з глибиною залягання 

ґрунтових вод понад 5 м, яка значно перевищує критичну, й практично 

виключається участь їх у водоспоживанні. Тут відсутня також можливість 

вторинного засолення ґрунтів. Плани водокористування на таких 

зрошуваних землях складають із врахуванням глибини залягання 

ґрунтових вод та зменшення величини підвищення їх рівня при 

інфільтрації зрошувальних вод. На прилеглих богарних землях заходів 

із регулювання режиму ґрунтових вод не проводять. 

До другої категорії належать площі з глибиною залягання 

ґрунтових вод від 5 м до критичної глибини (Ннр). Тут ґрунтові води 

беруть деяку участь у водоспоживанні й певній мірі впливають на водно-

сольовий режим активного шару ґрунту й процеси ґрунтоутворення. На 

таких землях поряд із складанням планів водокористування, 

встановленням норм і термінів поливів з врахуванням рівня ґрунтових 

вод і прогнозу його зміни велику увагу необхідно приділяти своєчасному 

поверхневому скиду надмірної кількості зрошувальної води й опадів, 

розширенню посівів вологолюбних культур. 

До, третьої категорії належать площі з глибиною залягання ґрунтових  
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вод менше. критичної глибини, тобто землі з несприятливим водно-

сольовим режимом, де можливе  підтоплення й вторинне засолення. На 

таких землях потрібно застосовувати заходи з метою зниження рівня -

ґрунтових вод на І-2 м, якщо мінералізація активного шару ґрунту 

менша максимально допустимої, або  розсолювати ґрунти при засоленні 

більшому максимально допустимого. При складанні планів 

водокористування треба враховувати фактичну глибину до води й 

прогнозувати положення ґрунтових вод на сусідніх незрошуваних 

землях. При близькому заляганні ґрунтових вод необхідно будувати 

зрошувальні системи з дренажем. 

Для більшості зрошуваних земель України відсутня небезпека 

засолення активного шару ґрунту. До глибини 3 м від поверхні ґрунти 

досить однорідні. Потужність чорноземних або каштанових ґрунтів 

становить приблизно 0,5 м. Вони підстеляються горизонтом білозірки, 

який має середній механічний склад. Під ним залягають середні або 

легкі лезоподібні суглинки з прошарками важких. Усі породи 

незасолені або слабо засолені. Мінералізація ґрунтових вод в 

основному не перевищує 7 г/дм
3
. 

 
Контрольні питання 

 
1. Які заходи вживають для регулювання рівня ґрунтових вод на перезволожених 

землях? 2. З якою метою складають прогнози рівня ґрунтових вод у надмірно 

зволоженій зоні? 3. Як впливає зрошення на підвищення рівня ґрунтових вод, якими 

заходами його регулюють? 4. Від яких параметрів залежить критична глибина 

залягання рівня ґрунтових вод, як її контролюють? 5. На скільки категорій 

поділяються зрошувані  землі  за  гідрогеологічними  умовами залягання РГВ?  
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