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Постановка проблеми. Основною проблемою Інгулецької зрошувальної системи (ІЗС) є незадовільна якість поливної води, що проявляється у підвищенні її мінералізації та несприятливому хімічному
складі. В Інгулецькому магістральному каналі (ІМК) у період 19572009рр. якість води формувалася шляхом змішування води р. Інгулець
та р. Дніпро. Вода р. Інгулець високомінералізована внаслідок забруднення її промисловими підприємствами Кривбасу. При багаторічному
зрошенні (50 років і більше) водою незадовільної якості на Інгулецькому зрошуваному масиві відбуваються погіршення екологомеліоративного стану зрошуваних земель, процеси вторинного засолення та осолонцювання, деградації ґрунтів.
В 2001-2009рр. умови функціонування ІЗС суттєво змінилися: значно зменшився водорозбір, обмежено фінансування з державного бюджету тощо. Внаслідок цього сучасне фактичне змішування дніпровської та інгулецької води в ІМК не відповідає проектним вимогам. Наукові
рекомендації щодо вирішення проблеми якості води, які були розроблені в попередніх дослідженнях [3,4] на даний час з об’єктивних економічних причин не можуть бути виконаними. Тому необхідне наукове
обґрунтування нових шляхів, методів і технологій формування відповідної якості води ІЗС.
Мета, завдання і методика досліджень. Мета – розробити і впровадити у виробництво наукове обґрунтування перспективного варіанту
формування якості поливної Інгулецької зрошувальної системи, яка
забезпечить покращення еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель, підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
Завдання досліджень:
1. визначити придатність для зрошення води ІЗС за агрономічними
та екологічними критеріями, при базовому та новому варіантах формування її якості;
2. розробити науково-обгрунтовані рекомендації щодо перспективного варіанту формування якості води ІЗС.
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Методи досліджень. Основний метод досліджень – польовий водогосподарський регіональний дослід у виробничих умовах в масштабах Інгулецького зрошуваного масиву, використані методи польових
досліджень гідрогеолого-меліоративної служби (ВБН 33-5,5-01-97), методи лабораторних досліджень і хімічних аналізів, що розроблені ННЦ
«Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського» НААНУ,
методологічний апарат системного аналізу.
Результати досліджень. У 2007-2010рр. проби води в Інгулецькому магістральному каналі (ІМК) відібрано у ІІ-ІІІ періоди роботи Головної насосної станції (червень-серпень). У цей час, після здійснення
промивки р. Інгулець, якість води в ІМК формувалася шляхом змішування інгулецької води з промивною та дніпровською (відповідно до
періодів), тобто у базовому варіанті.
За ініціативою Держводагентства України та адміністрації Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи, у 2011 році був проведений науково-виробничий експеримент по впровадженню нового
варіанта формування якості води в ІМК. Згідно «Регламенту екологічного оздоровлення р. Інгульця, поліпшення якості води у Карачунівському водосховищі та на водозаборі Інгулецької зрошувальної системи»
попуски води з Карачунівського вдсх. здійснювалися дещо меншими
витратами, але впродовж всього поливного періоду (з 15 квітня до 15
серпня), на відміну від попередніх років, коли попуски здійснювалися
лише на початку поливного сезону впродовж 30 діб (≈ з 15 квітня до 15
травня). При впровадженні нового варіанту, в джерелі зрошення – р.
Інгулець формується задовільна якість води на весь час подачі води
на зрошення Головною насосною станцією (травень-вересень), тобто
підтягувати дніпровську воду по руслу Інгульця «антирічкою» для розбавлення непотрібно.
Аналіз відібраних проб води (таблиця 1) виконано лабораторією
Миколаївського регіонального управління водних ресурсів (Басейнове
управління водних ресурсів річки Південний Буг). Оцінювання якості
зрошувальної води виконано за ДСТУ 2730-94 «Якість природної води
для зрошення. Агрономічні критерії» та ВНД 33-5,5-02-97 «Якість води
для зрошення. Екологічні критерії» [1,2].
Оцінювання якості зрошувальної води за небезпекою вторинного
засолення ґрунтів здійснено на основі показника загальної концентрації токсичних іонів в еквівалентах хлору, з урахуванням гранулометричного складу ґрунтів, які на Інгулецькому зрошуваному масиві (ІЗМ)
важко- та середньо суглинкові (табл. 2).
Базовий варіант досліду: у 2007, 2008, 2010 рр. та у середньому
за 2007-2010рр. концентрація токсичних іонів знаходиться у межах води ІІ класу – від 5 до 25 мекв/л; у 2009 р. виходить за вказані межі, тобто вода непридатна для зрошення без попереднього поліпшення її
складу.
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Таблиця 1 – Показники якості поливної води Інгулецької зрошувальної системи при різних умовах її
формування
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Новий варіант досліду: концентрація токсичних іонів знаходиться
у межах води ІІ класу – від 5 до 25 мекв/л, тобто вода обмежено придатна для зрошення.
За небезпекою підлуження ґрунту оцінювання проведено на основі
комплексної оцінки показників рН, токсичної лужності і лужності від нормальних карбонатів для нейтральної групи ґрунту (що є характерним
для ІЗМ).
Базовий варіант: у 2007, 2008, 2009 рр. та у середньому за 20072010рр. вода віднесена до І класу, у 2010 – до другого класу. Новий
варіант: вода віднесена до ІІ класу, показник рН знаходиться в межах
від 8,0 до 8,8.
За небезпекою токсичного впливу води на рослини оцінювання
здійснюється за вмістом загальної, токсичної лужності, лужності від
нормальних карбонатів і вмісту хлору.
Базовий варіант: у 2007- 2010 рр. та, відповідно, у середньому за
2007-2010рр., за вмістом хлору води виходить за межі показників ІІ
класу, тобто непридатна для зрошення.
Новий варіант: вода знаходиться в межах показників ІІ класу.
Оцінювання води за небезпекою осолонцювання ґрунтів визначається за величиною відношення (у відсотках) суми лужних катіонів натрію і калію (мекв) до суми всіх катіонів (мекв) з урахуванням протисолонцюючої буферності і гранулометричного складу ґрунтів, величини
відношення у воді магнію до кальцію і класу води за небезпекою засолення чи підлуження грунтів. На ІЗМ грунти глинисті, високобуферні.
Базовий варіант: у 2007 та 2010 рр. показники виходять за межі показників ІІ класу, тобто вода непридатна для зрошення, у 2008, 2009
рр. та у середньому за 2007-2010рр. вода знаходиться в межах показників ІІ класу.
Новий варіант: якість води знаходиться в межах показників ІІ класу.
За екологічними критеріями (таблиця 3), тобто вмістом заліза, цинку, марганцю, хрому, нікелю, міді, кадмію та нафтопродуктів якість води базового варіанту придатна для зрошення, відноситься до І класу.
Якість води нового варіанту придатна для зрошення, відноситься до І
класу за виключенням проби за 06.2011р., у якій за вмістом нікелю вода відноситься до ІІ класу, тобто обмежено придатна для зрошення, та
повинна використовуватися за умов екологічного контролю та
обов’язкового застосування комплексу агро-меліоративних заходів.
Аналіз попередніх науково-дослідних робіт [3-7] показує, що забезпечення стабільної якості поливної води ІІ класу при застосуванні нового варіанту її формування дозволяє відновити площі поливу на ІЗС
до проектного рівню – 60 тис.га. Технічні можливості системи (потужність та стан обладнання ГНС, пропускна спроможність та стан зрошувальних каналів) та еколого-меліоративний стан більшості земель Інгулецького масиву дозволяють це зробити.
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Таблиця 2 – Оцінювання якості зрошувальної води ІЗС за агрономічними критеріями
(згідно ДСТУ 2730-94)

Зрошуване землеробство

168

Таблиця 3 – Оцінювання якості зрошувальної води ІЗС за екологічними критеріями
(згідно ВНД 33-5,5-02-97)
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Відновлення площ поливу на ІЗС до проектного рівня можливо лише при відповідній державній підтримці, а саме – забезпечення сільгосптоваровиробників сучасною дощувальною технікою на прийнятних
для них умовах (лізінг, пільгові кредити та ін.). За рахунок того, що ІЗС
є самоплинною, тобто на всій системі забезпечується командування
каналів над поверхнею землі, відновити площі зрошення на ній простіше, ніж на інших, в т.ч. більш сучасних зрошувальних системах півдня України, на більшості з яких закрита зрошувальна мережа демонтована та обладнання насосних станцій розукомплектовано (Явкинська,
Спаська зрошувальні системи).
Враховуючи, що на зміну дощувальним агрегатам ДДА-100 (які і на
даний час переважно застосовуються на ІЗС) впроваджується більш
сучасна дощувальна техніка, та сільгосптоваровиробники при цьому
намагаються використовувати ресурсозберігаючі технології поливу,
площа зрошення на ІЗС може збільшитися ще на 10-15 тис. га за рахунок поливу прилеглих до каналів земель-«супутників», при умовах
обов’язкового забезпечення задовільного еколого-меліоративного стану земель.
Висновки:
1. За агрономічними показниками вода при реалізації базового варіанту формування якості води в ІМК («антирічка») в сучасних економічних умовах непридатна для зрошення, тому що за аналізами по всіх
роках базового варіанту (2007-2010рр.) непридатна за небезпекою її
токсичного впливу на рослини, крім цього в 2009р. непридатна за небезпекою вторинного засолення ґрунтів, у 2007 та 2010 рр. непридатна
за небезпекою осолонцювання ґрунтів.
2. Показники якості поливної води при новому варіанті її формування в ІМК (промивка на весь вегетаційний період) цілком відповідають ІІ класу за ДСТУ 2730-94 - зрошувальна вода обмежено придатна
для зрошення всіх районованих сільськогосподарських культур, але
при її використанні слід обов’язково застосовувати комплекс меліоративних заходів щодо попередження деградації ґрунтів.
3. При оцінюванні якості зрошувальної води ІЗС за екологічними
критеріями (за загально-екологічними та еколого-токсичними показниками), визначено, що зрошувальна вода обох варіантів (базового і нового) придатна для зрошення сільськогосподарських культур. Екологічні показники якості зрошувальної води відносяться до І класу.
4. Комплекс досліджень, проведених в 2001-2011 рр., дозволяє
зробити загальний висновок, що у водогосподарських і економічних
умовах експлуатації ІЗС, які склалися на даний час, оптимальним варіантом формування відповідної якості води в ІМК є забезпечення стабільної задовільної якості води (ІІ класу за ДСТУ 2730-94 ) в джерелі
зрошення – р. Інгулець впродовж всього вегетаційного періоду шляхом
здійснення постійних попусків води задовільної якості з Карачунівського водосховища в період в середньому з 15 квітня по 15 серпня (не
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менше 120 діб) витратами не менш ніж 12 м3/с з відповідним корегуванням в залежності від погодних умов року.
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