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Постановка проблеми. Соціально-економічні 

процеси розвитку агромеліоративного потенціалу 
на півдні України зумовили будівництво зрошува-
льних систем для поливу земель, як одного з ос-
новних факторів інтенсифікації землеробства в 
районах з недостатнім та нестійким зволоженням 
[1, 2]. Саме дефіцит природного зволоження на 
півдні України у поєднанні з високою забезпеченіс-
тю тепловими ресурсами, сонячною радіацією та 
родючими ґрунтами і є тією об’єктивною природ-
ною передумовою розвитку зрошення.  

Основним показником ефективності викорис-
тання зрошуваних земель є приріст врожаю та 
виробництво валової продукції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
користання всієї площі зрошуваних земель у пів-
денному регіоні забезпечувало виробництво 29% 
зерна, плодоовочевої продукції – 87, технічних – 
26, кормових культур – 63, рису – 100% до загаль-
ного обсягу виробництва, а продуктивність зрошу-
ваного гектара була в 2,0-2,5 рази вищою порівня-
но з неполивним [3, 4]. За експериментальними 
даними Інституту зрошуваного землеробства при-
ріст врожаю за рахунок зрошення, становить: пше-
ниці озимої – 3,0-4,0 т/га; кукурудзи – 6,0-8,0, сої – 
3,0-3,5, томатів –60,0-65,0 та кормових культур 
70,0-80,0 т/га [5, 6]. Як в Україні так і країнах з 
розвиненим зрошенням встановлено, що 40-50% 
коштів від реалізації рослинницької продукції това-
ровиробники отримують, за рахунок зростання 
виробництва продукції завдяки зрошенню, незва-
жаючи на те, що зрошувані землі займають від  
2,0 до 16,5% від площі ріллі [7, 8, 9, 10].  

З метою підвищення ефективності використан-
ня зрошуваних земель необхідно враховувати, що 
проектування функціонуючих зрошувальних сис-

тем проводилося під певну структуру посівних 
площ відповідно до якої зернова група складала 
40-45%, з них озимі зернові займали 55-60%; кор-
мова група 35-40%, з них багаторічні трави – 45-50 
%, а на тій площі, що залишалася вирощувалися 
овочеві, технічні та інші культури [5]. За такої стру-
ктури посівних площ питома вага вологовимогли-
вих культур не перевищувала 55-60%, що узгоджу-
ється з існуючою на сьогоднішній день спроможні-
стю зрошувальних систем з обсягів подачі полив-
ної води  

Стабілізувати й поступово підвищити ефектив-
ність використання зрошуваних земель в Україні 
можна лише за рахунок перегляду підходів до 
формування структури посівних площ, що перед-
бачає підбір високорентабельних сільськогоспо-
дарських культур, при раціональному використанні 
водних, енергетичних, технічних та трудових  
ресурсів. 

Структура посівних площ, яка стихійно склала-
ся на зрошуваних землях, не відповідає науково 
обґрунтованим параметрам. Тому ми вважаємо, 
що удосконалення провідних ланок ведення сис-
тем землеробства на зрошуваних землях повинно 
бути спрямоване на повне використання природно-
кліматичного потенціалу регіону, за рахунок удо-
сконаленої структури посівних площ відповідно до 
організаційно-господарських можливостей і спеці-
алізації агроформувань, що забезпечать одержан-
ня стабільних врожаїв конкурентно-спроможної 
продукції, збереження родючості ґрунтів та покра-
щання їх меліоративного стану і високий рівень 
рентабельності виробництва. 

Результати досліджень. Досягти поставленої 
мети можна за рахунок створення великотоварних 
багатогалузевих сільськогосподарських холдингів з 
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розвиненим молочним і м’ясним скотарством та 
відповідною кормовою базою. В південній частині 
Степової зони, за умов подальшого підвищення 
посушливості клімату створити повноцінну кормову 
базу збалансовану за перетравним протеїном 
можна тільки на зрошенні шляхом насичення 
польових і прифермських сівозмін люцерною, 
кукурудзою на зерно і силос, соєю та багатокомпо-
нентними злаково-бобовими та - хрестоцвітими 
сумішками на зелений корм в основних і проміжних 
посівах. 

Розвиток тваринництва крім забезпечення на-
селення України високоякісним продуктами харчу-
вання відіграє важливу роль в збереженні і віднов-
ленні родючості ґрунтів. Без внесення гною досяг-
ти підвищення ефективності використання земель-
них ресурсів України неможливо. Це пов’язано з 
тим, що органічні добрива не тільки збагачують 
орний шар елементами мінерального живлення, 
але й покращують фізико-хімічні властивості осо-
лонцьованих ґрунтів Південного регіону. При ви-
рощуванні сільськогосподарських культур без 
внесення органічних добрив формування врожаю 
відбувається за рахунок мінеральних добрив та 
мінералізації або розкладання гумусу тобто за 
рахунок природної родючості ґрунтів. При внесенні 
5-6 тон напівперепрілого гною, в розрахунку на 
гектар сівозмінної площі, вміст гумусу в ґрунті 
підтримується зазвичай на початковому рівні, якщо 
дозу внесення гною збільшити до 7,5-8,0 т/га від-
значається його зростання. 

В сівозмінах на зрошуваних землях ДП «ДГ 
«Асканійське», АДСДС ІЗЗ НААН» при вирощуван-
ні кукурудзи на зерно сої, пшениці озимої, та лю-
церни на корм трирічного циклу використання з 
внесенням 12,5-15,0 тонн напівперепрілого гною на 
гектар сівозмінної площі середньорічний приріст 
гумусу досягає 1,4 -2,1 тонни при загальних запа-
сах його в шарі темно-каштанового ґрунту 0-40 см 
87,4 т/га. 

Експериментальними дослідженнями Інституту 
зрошуваного землеробства НААН встановлено 
позитивний вплив гною на закріплення, малорухо-
мих в недоступні для рослин форми, радіоактивно-
го стронцію, важких металів, а також очищення 
ґрунту від залишкової кількості пестицидів та істот-
не враження рослин хворобами та ушкодження 
шкідниками посівів сільськогосподарських культур.  

Кількість органічних добрив, що застосовується 
в одноосібних, фермерських, та колективних гос-
подарствах регіону протягом останніх років катаст-
рофічно знизилася водночас форми їх внесення 
стали більш різноманітними  

Значна частина господарств, де галузь тва-
ринництва відсутня, розпочали використовувати 
на удобрення листостеблову масу кукурудзи, сої, 
соргових культур, ріпаку, соняшника та солому 
пшениці і ячменю. Це звичайно набагато краще 
ніж їх спалювати, водночас, на нашу думку, на-
став час ячмінну, пшеничну, просяну та високобі-
лкову соєву солому вивозити на поля через тва-
ринницькі ферми.  

Збереження і підвищення родючості ґрунтів за-
лежить не тільки від кількості післяжнивних решток 
і побічної продукції, що використовуються на доб-
риво, але і від вмісту в них азоту і вуглецю та інших 

елементів живлення, необхідних мікрофлорі для 
гуміфікації свіжої органічної речовини. В більшості 
випадків використання всієї побічної продукції 
культур сівозміни не забезпечує підтримку в ста-
лому стані запасів гумусу, навіть якщо це залишки 
однорічних не бобових культур з широким співвід-
ношенням вуглецю до азоту (С:N) = 80-100, а оп-
тимальним вважається відношення С:N = 20-25. 
Створення такого співвідношення шляхом внесен-
ня азоту мінеральних добрив неістотно підвищує 
коефіцієнт гуміфікації і частково знижує втрати 
гумусу. Водночас для підтримки стабільного вмісту 
запасів гумусу недостатньо тільки використання на 
удобрення післяжнивних решток сільськогосподар-
ських культур, насамперед у сівозміну необхідно 
включити багаторічні трави, а на добриво викорис-
товувати гній. 

Таким чином, розвиток тваринницької галузі 
створить умови для вирішення проблеми забез-
печення народу України високоякісними продук-
тами харчування, а за рахунок збільшення вико-
ристання на удобрення гною – підвищення про-
дуктивності рослинницької галузі та збереження і 
покращення родючості орних земель. Залеж но 
від складу культур в сівозмінах на поливних 
землях Інститутом розроблено комплекс агро-
меліоративних заходів, який забезпечує поліп-
шення еколого-меліоративного стану та родючо-
сті чорноземів південних, темно-каштанових і 
каштанових ґрунтів, що дозволяє додатково 
отримувати продукцію на суму 2,5-3,0 тис грн на 
гектар сівозмінної площі. 

Сучасною рисою формування агропромислово-
го комплексу є активне використання досягнень 
селекції. Інститут зрошуваного землеробства є 
єдиною науковою установою в Україні, де весь 
селекційний процес створення новітніх сортів і 
гібридів сільськогосподарських культур проводить-
ся в умовах зрошення. 

Тому, головним напрямом селеційно-
технологічних досліджень в найближчі роки є ви-
вчення реакції новостворених і перспективних 
сортів та гібридів на технологічне забезпечення 
продукційного процесу, в тому числі на ресурсо-
зберігаючі, водозберігаючі та екологічно безпечні 
технології, що дозволить стабілізувати виробницт-
во зерна в необхідній кількості. 

В цілому використання зрошуваних земель на  
перспективу необхідно пов'язувати з динамікою 
реконструкції зрошувальних систем. Це дасть 
можливість вирощувати достатню кількість сиро-
вини для роботи переробних підприємств та кормів 
для забезпечення тваринницької галузі  

Вирощування пшениці озимої на зрошуваних 
землях забезпечить стабілізацію виробництва 
високоякісного продовольчого зерна та насіннєво-
го матеріалу. 

Концентрація посівів ріпаку в зоні дії Каховської 
зрошувальної системи та Північно-Кримського 
магістрального каналу забезпечить створення 
потужної сировинної бази для будівництва переро-
бного заводу з виробництва біопалива. Збільшен-
ня площ посівів ріпаку до 80 тис га забезпечить 
використання в сільськогосподарському виробниц-
тві до 60 тис т біодизелю.  
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Гарантоване виробництво зерна кукурудзи в 
обсягах 250-400 тис т також вимагає будівництва 
переробного заводу для виготовлення етанолу. 
Переробка такої кількості сировини забезпечить 
щорічне виробництво 160-240 тис т біопалива. 

Чільне місце в структурі посівних площ посідає 
соя, продукція переробки якої користується висо-
ким попитом як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках. 

Важливу роль у підвищенні продуктивності 
сільськогосподарських культур, збереженні родю-
чості зрошуваних земель та створенні повноцінної 
кормової бази для тваринництва відіграє люцерна. 
Це, насамперед, сорти люцерни з високою азотфі-
ксуючою здатністю, які здатні фіксувати вільний 
азот атмосфери і накопичувати його в ґрунті до 
240-260 кг/га, а за теперішніми цінами один кіло-
грам діючої речовини азотних добрив коштує  
13-14 грн. Сорти люцерни створені в Інституті 
зрошуваного землеробства НААН адаптовані до 
жорстких умов регіону і тому при зрошенні забез-
печують до 70 т/га зеленої маси і до 6-8 ц/га насін-
ня. Вони мають потужну листостеблову масу і 
кореневу систему, яка здатна проникати на глиби-
ну 2,0-2,5 метри дренувати його та виносити з 
глибоких шарів в орний шар сполуки кальцію пок-
ращуючи сольовий режим ґрунтів.  

Південні приморські території вважають овоче-
вою житницею України. Відповідно до статистичних 
даних в Степовій зоні розміщено до 45-55% площ, 
зайнятих овочевими культурами і щорічно вироб-
ляється понад 5 млн тонн овочевої продукції. Тіль-
ки в Херсонській області щорічно збирається понад 
1 млн тонн високоякісних овочів, майже половина з 
яких – помідори.  

Херсонські томати відомі не тільки в Україні але 
й далеко за її межами. Унікальні природно-
климатичні умови Херсонщини сприяють оптима-
льному співвідношенню високої продуктивності з 
показниками якості плодів, які накопичують до 6% 
сухих речовин, а також мають неперевершені 
смакові якості.  

Інститутом зрошуваного землеробства розроб-
лено систему виробництва насіннєвої картоплі з 
використанням біотехнологічних методів та розм-
ноженням у двоврожайній культурі, яка дозволяє 
отримувати 16,0-18,0 т/га насіннєвої картоплі з 
чистим прибутком 10-15 тис грн/га.  

Унікальною культурою для Південного Степу 
України, що вирощується тільки в умовах зрошен-
ня, є рис. Площі посіву цієї культури в останній час 
мають сталу тенденцію до збільшення, а це дасть 
можливість майже значною мірою забезпечити 
потреби держави в зерні цієї дієтичної культури. 

Враховуючи ресурси тепла і тривалість вегета-
ційного періоду в південному регіоні на зрошуваних 
землях є реальна можливість вирощування двох-
трьох врожаїв сільськогосподарських культур з 
однієї площі за рахунок  післяукісних та післяжнив-
них посівів.  

Традиційно на зрошуваних землях південного 
регіону вирощується соя, просо та гречка на зерно, 
а кукурудза і однорічні багатокомпонентні сумішки 
на силос і зелений корм після збирання пшениці 
озимої та ячменю. Водночас є можливість площу 
посіву цих культур істотно збільшити і за рахунок 

теплових ресурсів другої половини літа поповнити 
виробництво зерна круп’яних культур для промис-
лової переробки та зелених кормів для тваринни-
цької галузі.  

Щодо економічної ефективності галузі зрошен-
ня, то розрахунки свідчать, що при дотриманні 
науково обґрунтованих технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, середній прибуток 
зі зрошуваного гектара плодозмінних сівозмін 
досягає 8-10 тис грн. На превеликий жаль такого 
рівня ефективності досягають далеко не всі това-
ровиробники, що використовують зрошувані землі. 
Водночас зрушення у цьому напрямку протягом 
останнього часу відбулися відчутні. 

Висновки. В стратегічному плані необхідна су-
часна концепція використання зрошуваних земель  
на ринкових засадах, яка б передбачала спеціалі-
зацію спрямовану на виробництво продовольчого і 
кормового зерна, соєвих бобів, овочів та фруктів з 
метою покращення продовольчого забезпечення 
населення України і вихід на зовнішні ринки.  
На її основі має бути проведена реконструкція та 
удосконалення існуючих водогосподарських ком-
плексів.  

Сьогодні треба відродити престиж меліорації, 
сформувати на державному рівні розуміння того, 
що меліорація – гарант сталого агровиробництва в 
Степовій зоні, один із важливих елементів фінан-
сової та матеріальної стабільності південного 
регіону. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкової 

економіки України змінюються вимоги щодо прийн-
яття господарських рішень з питань організації та 
реалізації технологій виробництва. Значення абсо-
лютних показників, які відображають об’єми вироб-
ництва зменшується, тоді як зростає роль критері-
їв, що пов’язані із економічною результативністю, 
якістю та екологічною безпечністю агровиробницт-
ва [1]. Це обумовлює необхідність економічного 
аналізу та застосування спеціальних методів дос-
лідження функціонування систем взаємо-
пов’язаних економічних процесів та господарських 
комплексів, темпів, пропорцій, та тенденцій їх 
розвитку, виявлення глибинної суті окремих еле-
ментів технології, що спричиняють різні відхилення 
та впливи [2]. В умовах півдня України недостатньо 
досліджуваними питаннями є економічна ефектив-
ність технологій вирощування на неполивних і 
зрошуваних землях малопоширених сільськогос-

подарських культур, до яких належить льон  
олійний.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
останні п’ятнадцять років льон олійний відновлює 
втрачені у свій час позиції завойовуючи прихиль-
ність виробничників. Із 2,27 тис. га посівів у  
2000 році обсяги його вирощування зросли до 48,6 
тис га у середньому за 2009-2012 роки. Однак 
урожайність культур при цьому не зазнала суттє-
вих змін та становить за останній п’ятирічний тер-
мін 0,874 т/га [3]. 

Будучи однорічною рослиною раннього ярого ти-
пу розвитку льон олійний не потребує специфічного 
розташування та є, залежно від зони вирощування, 
оцінюється як «хороший» або «допустимий» попере-
дник для озимих зернових культур. Сприяють поши-
ренню культури його біологічні властивості - висока 
пластичність та посухостійкість [4]. Об’єктивною 
перевагою цієї культури є прибутковість вирощуван-
ня. При виробничих витратах на рівні зернових коло-


