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ЗРОШЕННя В ХЕРСОНСьКІЙ ОБЛАСТІ:  
СУчАСНиЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМи РОЗВиКУ

Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М., Волошин М.М. Зрошення в Херсонській області: 
сучасний стан та проблеми розвитку. у статті обґрунтовано сучасний стан та проблеми розвитку зрошен-
ня в Херсонській області. визначено один із пріоритетних напрямів розвитку аПк – налагодження системи 
зрошення. Проаналізовано стан використання зрошуваних земель, проблеми та шляхи розвитку у зрошува-
ному землеробстві регіону. досліджено динаміку площ фактичного поливу земель на зрошувальних систе-
мах Херсонської області. Приведено аналіз основних магістральних каналів та зрошувальних систем півдня 
україни. визначено головну ознаку екологобезпечних режимів зрошення так званими екологобезпечними 
поливними нормами. запропоновано відновлення зрошення шляхом модернізації та реконструкції зрошу-
вальних систем із застосуванням новітніх способів та техніки поливу (низьконапірні дощувальні машини, 
ресурсозберігаючі режими зрошення тощо). 

Ключові слова: зрошення, зрошувальні землі, зрошувальні системи, продуктивність зрошуваних зе-
мель, ефективність, магістральні канали, режим зрошення.
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Морозова Е.С., Морозов А.В., Шапоринская Н.Н., Волошин М.М. Орошение в Херсонской области: 
современное состояние и проблемы развития. в статье охарактеризованы современное состояние и про-
блемы развития орошения в Херсонской области. определено одно из приоритетных направлений развития 
аПк – налаживание системы орошения. Проанализированы состояние использования орошаемых земель, 
проблемы и пути развития в орошаемом земледелии региона. исследована динамика площадей фактического 
полива земель на оросительных системах Херсонской области. дана характеристика основных магистраль-
ных каналов и оросительных систем юга украины. определен главный признак экологически безопасных ре-
жимов орошения так называемыми экологически безопасными поливными нормами. Предложено восстанов-
ление орошения модернизацией и реконструкцией оросительных систем с применением новейших способов 
и техники полива (низконапорные дождевальные машины, ресурсосберегающие режимы орошения и т. п.).

Ключевые слова: орошение, орошаемые земли, оросительные системы, производительность орошае-
мых земель, эффективность, магистральные каналы, режим орошения.

Morozova O.S., Morozov O.V., Shaporinskaya N.M., Voloshin N.N. Irrigation in the Kherson region: the 
current state and development problems. The purpose of the paper is to analyze the state of use of irrigated land 
in the kherson region and to determine the state and problems of development in irrigated agriculture in the region. 
ukraine belongs to countries where irrigation lands play and play an important role in providing food to the country. 
This is due to the fact that its considerable territory is in a zone of insufficient and unstable moisture, and therefore, 
the sustainable agriculture of these regions is possible only under conditions of irrigation. when performing the goal, 
they used the methods of stationary key-analogues, system analysis and synthesis, mathematical statistics (correla-
tion and regression analysis).The irrigation methodology should be considered in the historical context. kherson. 
The region has difficult climatic conditions, with arid climates, with frequent drywaves, which accompanied by dust 
storms with significant negative consequences. There are significant problems with and drinking water. beginning 
in the 1960s, the construction of large irrigation systems allowed to bring water to anhydrous areas. for the mod-
ern stage of irrigation development in the kherson region, one of the key problems is the restoration of irrigation 
through modernization and reconstruction of irrigation systems with the use of the latest methods and techniques of 
irrigation (low-pressure sprinklers, resource-saving irrigation regimes, etc.). work on the restoration and develop-
ment of irrigation will not only increase the area of irrigated land and optimize the operating costs, including the 
supply of water for irrigation. works on the restoration and development of irrigation will not only increase the area 
of irrigated land and optimize the operating costs of the main pumping stations pumping and pumping, electricity 
costs and the cost of water supply for irrigation, which in general will increase the efficiency of the use of irrigation 
systems and irrigated land. In modern conditions of agricultural production, when maximizing profits is mainly 
the main purpose of irrigation, the most effective measure for water saving, on the one hand, and optimizing the 
development of degradation processes (flooding, secondary salinization and salinity of the arable layer of soil) – on 
the other hand, is the transition to application of ecologically safe irrigation regimes of agricultural crops. The main 
feature of ecologically safe irrigation regimes is irrigation with so-called ecologically safe irrigation norms, the size 
of which is sufficient to cover the current deficit of water consumption of irrigated crops, but at the same time makes 
it possible or minimizes the loss of water for infiltration beyond the root of the soil layer. The use of such regimes 
requires a significantly higher irrigation culture, primarily using more sophisticated methods, watering equipment 
and irrigation control systems.

Key words: irrigation, irrigation lands, irrigation systems, irrigated land productivity, efficiency, main channels, 
irrigation regime.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. україна належить до держав, де зрошу-
вані землі відігравали і відіграватимуть важливу роль 
у забезпеченні країни продовольством. Це зумовлено 
тим, що значна її територія знаходиться в зоні недостат-
нього та нестійкого зволоження, а отже, стале земле-
робство цих регіонів можливе тільки за умов зрошення. 
Поливні землі області є страховим фондом стабільного 
виробництва сільськогосподарської продукції, осо-
бливо у посушливі та гостро посушливі роки [1; 6].

Географічною особливістю території нашої країни 
є те, що вона розташована на межі різних природних 
зон у помірному кліматичному поясі з відчутно вира-
женою зміною сезонів протягом року. окремою лан-
кою виглядає степова зона Півдня, яка відзначається 
континентальним, жарким, посушливим кліматом, 
займаючи південну та південно-східну частини кра-

їни, і становить 46,5% площі її сільськогосподарських 
угідь (рис. 1).

сьогодні площа зрошуваних земель в україні сягає 
2,2 млн. га (включно з ар крим), або 6,6% усіх сільсько-
господарських угідь. Ці ґрунти є національним багат-
ством держави, його гарантованим страховим фондом на 
випадок несприятливих погодних умов. зараз більшість 
загальнодержавних меліоративних фондів (магістральні 
та міжгосподарські канали, трубопроводи, насосні стан-
ції, гідротехнічні споруди тощо), що знаходяться у справ-
ному стані, можуть подавати воду для поливу сільсько-
господарських культур на площі понад 2 млн. га.

Проте їхні технічні можливості дають змогу поли-
вати лише 943 тис га зрошуваних земель (43% від 
наявних). Фактично ж поливається в останні роки 
у середньому близько 650-700 тис га. таким чином, 
майже 1 млн. га сільгоспземель не використовуються 
як зрошувані, хоча до таких належать. але потреба 
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у відновленні поливних земель нині є дуже суттєвим 
фактом. до причин такого стану речей можна віднести 
декілька важливих основних чинників, які представ-
лені на рис. 2.

значна частина території україни розташована 
в зонах недостатнього та нестійкого зволоження, 
тому продовольче та ресурсне забезпечення держави, 
а відповідно й продовольча безпека, значною мірою 
залежить від наявності, стану та ефективності вико-

ристання зрошуваних земель. найбільшу площу зро-
шувані землі в україні займали на початку 90-х років 
минулого століття – 2,65 млн. га, що становило 8,0% 
площі ріллі. у цей період зрошувані землі завдяки 
досить високому рівню їх використання (майже на 
80% площ зрошуваних земель фактична врожайність 
відповідала проектному рівню) забезпечували до 
30% валового виробництва продукції рослинництва 
в україні [1-7].

Рис. 1. Площі зрошуваних земель у провідних країнах світу (млн. га,% від загальної)
Джерело: [8]

Рис. 2. Причини невикористання зрошувальних систем в Україні 
Джерело: [8]
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особливо значною була частка виробництва про-
дукції на зрошуваних землях у південних областях 
(Херсонській, одеській, Миколаївській, запорізь-
кій) та ар крим. так, зрошувані землі в Херсонській 
області на початку 90-х років минулого століття 
займали 455,17 тис га. Площа зрошуваних земель, яка 
поливалася, становила 441,86 тис га (97,07% до наяв-
них зрошуваних земель).

на жаль, починаючі з 1992 р. на тлі загальноеконо-
мічної кризи відбулося некероване скорочення площ 
фактичного поливу та суттєве зниження ефективності 
використання зрошуваних земель. в останні десяти-
річчя завдяки зусиллям басейнового управління водних 
ресурсів (бувр) нижнього дніпра держводагентства 
україни та сільгоспотоваровиробникам за останній час 
було призупинено скорочення площ зрошуваних земель 
та завдяки реконструкції та модернізації зрошувальних 
систем збільшено площі поливу Херсонської області.

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій 
з цієї проблеми, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спираються автори. Про-
блемам сучасного функціонування зрошувальних 
систем та ефективному використанню зрошуваних 
земель присвячено роботи с.а. балюка, М.і. рома-
щенка, в.в. Горлачука, в.в. Медвєдєва, в.а. ушка-
ренка, в.в. Морозова, л.Г. Мельника, л.Я. новаков-
ського, а.Я. сохнича, М.Г. ступеня, в.М. трегобчука, 
а.М. третяка, о.і. Фурдичка, с.к. Харічкова, М.а. Хве-
сика та інших учених. однак коло зазначених питань 
досить широке і потребує додаткових наукових обґрун-
тувань, у т. ч. й на регіональному рівні.

Формулювання завдання дослідження. Мета 
статті полягає в аналізі стану використання зрошуваних 
земель у Херсонській області та визначенні стану та 
проблем розвитку у зрошуваному землеробстві регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. територія Херсонської області розташо-
вана в межах двох зон: степової посушливої і сухостепо-
вої. клімат області континентальний, жаркий, посушли-
вий. річна сумарна радіація становить 115-116 ккал/см2, 
з яких 94-95 ккал надходить упродовж вегетаційного 
періоду. Фотосинтетично активна радіація за вегета-
ційний період становить 45-50 ккал/см2. середньо-
річна температура повітря – +9,0-10,5 °c. середня 
температура липня – +22,8-23,8 °c, січня – від 2,2 до – 
4,3 °c. абсолютний максимум температури становить 
37-40 °c; абсолютний мінімум – 29-33 °c. зокрема, для 
Херсонщини характерні одні з найбільших в україні 
тривалість сонячного сяйва – 2286 год./рік та величина 
сонячної радіації – 4930 дж/м2 на рік [1, с. 46; 6, с. 10].

одним із пріоритетних напрямів розвитку аПк 
у Херсонській області є налагодження системи зро-
шення. останні роки цьому питанню приділяють 
чимало уваги. Як відомо, у 2000-х роках після розпаю-
вання земель був період економічного занепаду, і час-
тина зрошувальних систем була втрачена.

але починаючи з 2016 р. оновлення зрошення було 
визначено керівництвом області як один із пріори-
тетів розвитку. була розпочата робота з відродження 
зрошення, яка триває й донині. станом на 2017 р. 
зрошувальна система Херсонської області налічувала 
427,1 тис га поливних земель, але не всі вони вико-
ристовуються і знаходяться в робочому стані. загалом 

використовувалося 72%, або 309,4 тис га. у 2017 р. 
додатково введено полив на площі 9,8 тис га [7].

у 2017 р. на утримання водогосподарсько-меліора-
тивного комплексу області з держбюджету було виді-
лено 237,67 млн. грн, а на реконструкцію державних 
міжгосподарських зрошувальних систем – 26 млн. за ці 
кошти було реконструйовано і відбудовано насосні 
станції в Генічеському, олешківському, каховському та 
білозерському районах, що дало змогу ввести додатково 
3,5 тис га зрошення. від сільгоспвиробників та інвесто-
рів надійшло 347,5 млн. грн [5; 6]. станом на 11 жовтня 
2018 р. у цілому по області полито 309,0 тис га (рис. 4), 
виконано 2 144,9 тис гектарополивів, полито озимих 
культур 54,7 тис га, кукурудзи – 27,3 тис га, овочів – 
40,5 тис га, сої – 114,4 тис га. затоплено посівів рису на 
площі 8,2 тис га. водоподачу на зрошення здійснюють 
84 насосних станції, працює 231 одиниця дощувальної 
техніки. за добу полито 2 881 га сільгоспугідь [4].

основні проблеми сучасного зрошення в умовах 
Херсонської області супроводжується такими проце-
сами та явищами:

– порушенням технологічної цілісності зрошуваль-
них систем, яку спричинено розпаюванням земель, і, як 
наслідок, подрібненням земельних ділянок та збіль-
шенням кількості землекористувачів, передачею вну-
трішньогосподарських мереж у комунальну власність;

– погіршенням технічного стану міжгосподарської 
та особливо внутрішньогосподарської мережі зрошу-
вальних систем, недостатньою роботою з реконструк-
ції наявних зрошувальних систем, капітальних та 
поточних ремонтів у зв’язку з недостатнім бюджетним 
фінансуванням;

– недостатньою кількістю та незадовільним ста-
ном оновлення парку дощувальних машин із причин 
відсутності дієвих механізмів державної підтримки 
виробництва та придбання засобів поливу;

– недосконалістю чинного законодавства в частині 
відповідальності землевласників та землекористува-
чів за цільове та ефективне використання зрошуваних 
земель та невизначеністю мінімально необхідних для 
забезпечення окупності інвестицій термінів оренди 
зрошуваних земель;

– незадовільним екологомеліоративним станом 
зрошуваних земель унаслідок порушення структури 
посівних площ та сівозмін, технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, украй низьким рів-
нем ресурсного забезпечення технологій вирощування 
сільськогосподарських культур;

– різким зростанням вартості електроенергії, від-
сутністю дієвих механізмів державної підтримки 
ефективного використання зрошуваних земель, у тому 
числі компенсацій із державного бюджету оплати вар-
тості електроенергії, що витрачається для подачі води 
на зрошення;

– недостатнім рівнем бюджетного фінансування на 
утримання державних водогосподарсько-меліоратив-
них систем та природоохоронних заходів;

– недостатніми обсягами впровадження ресурсо- 
і енергозберігаючих технологій ведення землеробства 
на зрошуваних землях [1; 7].

із перерахованих основних причин неефективного 
використання потенціалу зрошувальних систем вирі-
шальна роль належить чинникам, які суттєво впли-
вають на собівартість подачі води та забезпечення 
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безперебійної її подачі протягом вегетаційного періоду 
у необхідних обсягах.

Каховська зрошувальна система (ЗС). за останній 
час (2013-2018 рр.) площі зрошуваних земель на кахов-
ському зМ не скорочуються і становлять 243,1 тис га. 
Фактичні площі поливу протягом цього періоду мають 
стійку тенденцію до збільшення – із 79,8% до наявних 
земель у 2013 р. до 81,9% від наявних зрошуваних 
земель у 2018 р. (рис. 3, 4). темп приросту зрошуваних 
земель на каховському зрошуваному масиві становить 
0,88 тис га/рік.

Північно-Кримський канал (ПКК). за останній 
час (2013-2018 рр.) площі зрошуваних земель на Пкк 
не скорочуються і становлять 101,7 тис га. Фактичні 
площі поливу протягом цього періоду мають стійку 
тенденцію до збільшення – із 31,8% до наявних земель 
у 2013 р. до 37,2% від наявних зрошуваних земель 
у 2018 р. (рис. 4). темп приросту зрошуваних земель на 
Північно-кримському каналі становить 0,90 тис га/рік.

Інгулецька зрошувальна система (у межах 
Херсон ської області). за останній час (2013-2018 рр.) 
площі зрошуваних земель на інгулецькій зс не ско-
рочуються і становлять 18,2 тис га. Фактичні площі 
поливу протягом цього періоду мають стійку тен-
денцію до збільшення – із 20,88% до наявних земель 
у 2013 р. до 24,17% від наявних зрошуваних земель 
у 2018 р. (рис. 4). темп приросту зрошуваних земель 
на інгулецькій зрошувальній системі в межах Херсон-
ської області становить 0,10 тис га/рік.

Правобережні зрошувальні системи. за останній 
час (2013-2018 рр.) площі зрошуваних земель на Право-
бережних зс не скорочуються і становлять 21,5 тис га. 
Фактичні площі поливу протягом цього періоду мають 
стійку тенденцію до збільшення – із 12,56% до наявних 
земель у 2013 р. до 41,86% від наявних зрошуваних 
земель у 2018 р. (рис. 4). темп приросту зрошуваних 
земель на Правобережних зс Херсонської області ста-
новить 1,05 тис га/рік.

за останній час (2013-2018 рр.) площі всіх зрошува-
них земель Херсонської області не скорочуються і ста-
новлять 384,5 тис га. Фактичні площі поливу протягом 
цього періоду мають стійку тенденцію до збільшення – 
із 60,39% до наявних земель у 2013 р. до 64,97% від 
наявних зрошуваних земель у 2018 р. (рис. 3). темп 
приросту зрошуваних земель по Херсонській області 
становить 2,95 тис га/рік.

результати аналізу наявного стану зрошення 
в Херсон ській області та в Південному регіоні україни 
дають підстави стверджувати про наявність у Херсон-
ській області створеної за радянських часів мережі 
магістральних та розподільчих каналів із відповідним 
насосно-силовим обладнанням та регульованими гід-
ротехнічними спорудами, проектні потужності якої 
значно перевищують рівень її використання (табл. 1).

невідповідність проектної та фактичної потуж-
ності головних насосних станцій перекачки та під-
качки суттєво збільшує затрати на електроенергію та, 
відповідно, на збільшення затрат на зрошення.

Правобережний зрошуваний масив 
(міжріччя Дніпро-Інгулець)

Каховське водосховище

Інгулецький 
зрошуваний масив

Каховський зрошуваний 
масив

Краснознам’янський 
зрошуваний масив

Рис. 3. Карта-схема зрошуваних земель у Херсонській області
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Випуск 3-1 (52) 2019

Площі поливу земель Каховської 
зрошувальної системи Херсонської області

Площі поливу земель Північно-Кримському
каналі Херсонської області

Площі поливу земель на Інгулецькій 
зрошувальній системі в межах Херсонської 

області
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роботи з відновлення та розвитку зрошення дадуть 
змогу збільшити площу зрошуваних земель та опти-
мізувати експлуатаційні витрати головних насосних 
станцій перекачки та підкачки, затрати електроенергії 
та вартості подачі води на зрошення, що у цілому під-
вищить ефективність використання зрошувальних сис-
тем та зрошуваних земель.

у сучасних умовах ведення сільськогосподарського 
виробництва, коли отримання максимального при-

бутку здебільшого є основною метою зрошення, най-
більш дійовим заходом із водозбереження, з одного 
боку, та оптимізації розвитку деградаційних процесів 
(підтоплення, вторинне осолонцювання та засолення 
орного шару ґрунту) – з іншого, є перехід на застосу-
вання екологобезпечних режимів зрошення сільсько-
господарських культур (табл. 2).

Головною ознакою екологобезпечних режимів 
зрошення є проведення поливів так званими еколого 

Рис. 4. Динаміка площ фактичного поливу земель на зрошувальних системах Херсонської області
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таблиця 1
Характеристика основних магістральних каналів та зрошувальних систем півдня України

Найменування каналу, системи

Наявність зрошуваль-
них земель, тис га

Потужність головних насосних станцій 
(споруд), куб. м/с

за статистич-
ними даними факт проектна встановлена факт

Північно-кримський канал 444,7 175,1
294 

(Головна 
споруда)

380 (з урахуванням 
подачі через Перекоп-

ський канал з Головного 
каховського каналу)

214

у т. ч. Херсонська область 101,7 50,7
Головний каховський магістральний канал 326,0 215,5 5300,0 360,0 134,0
у т. ч. Херсонська область 250,0 188,7
канали інгулецької зрошувальної системи 122,1 12,7 62,4 44,1 11,0
у т. ч. Херсонська область 18,8 3,5

таблиця 2
Екологічно безпечні норми вегетаційних поливів, м3/га

Культура
Поливна норма (нетто) за різних 

рівнів підгрунтових вод, м3

≥ 3,0 2,0-2,5 1,0-1,5
озима пшениця, ячмінь, ріпак, післяукісна та післяжнивна кукурудза, люцерна 
в рік сівби, жито 300-500 300-400 200-250

кукурудза на зерно і силос, сорго, соя, цукрові та кормові буряки, соняшник 400-500 300-400 250-300
люцерна минулих років на корм та насіння 500-600 250-300 -
злакові багаторічні трави, злакові сумішки, ярі пшениця та ячмінь, картопля 
й овочеві культури 300-400 300-350 250-300

Джерело: [6]

безпечними поливними нормами, величина яких є 
достатньою для покриття поточного дефіциту водоспо-
живання зрошуваної сільськогосподарської культури, 
але водночас унеможливлює або зводить до мінімуму 
втрати води на інфільтрацію за межі кореневого шару 
ґрунтів. застосування таких режимів вимагає значно 
вищої культури зрошення, насамперед застосування 
більш досконалих способів, поливальної техніки та 
систем управління поливами.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. зусиллями 
басейнового управління водних ресурсів нижнього 
дніпра держводагентства україни та сільгоспотова-

ровиробників за останній час було призупинено ско-
рочення площ зрошуваних земель та завдяки рекон-
струкції зрошувальних систем (поточні та капітальні 
ремонти) збільшено площі поливу Херсонської області.

для сучасного етапу розвитку зрошення в Херсон-
ській області однією з ключових проблем є відновлення 
зрошення шляхом модернізації та реконструкції зро-
шувальних систем із застосуванням новітніх способів 
та техніки поливу (низьконапірні дощувальні машини, 
ресурсозберігаючі режими зрошення тощо). роботи з від-
новлення та розвитку зрошення дадуть змогу збільшити 
площу зрошуваних земель та оптимізувати експлуата-
ційні витрати, у тому числі на подачу води на зрошення.
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