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Значна частина України розташована у зонах недостатнього зволоження, а тому 
продовольче забезпечення населення та експортний потенціал держави великою мірою 
залежать від наявності, стану та ефективності використання зрошуваних земель. 
Фактором, що суттєво впливає на розвиток зрошення на Півдні України, є якість поливних 
вод. Метою статті є висвітлення результатів дослідження просторово-часових аспектів 
різних показників агрономічної якості поливних вод Південнобузької зрошувальної 
системи (ПБЗС) та Кам’янської зрошувальної системи (КЗС). У завдання досліджень 
входило визначення ступеню небезпеки засолення та осолонцювання ґрунту, небезпеки 
токсичного впливу на сільськогосподарські культури окремих токсичних аніонів та катіонів 
та величини рН. Щодо загрози засолення ґрунту — поливні води мають середній рівень 
небезпеки, що зумовлює певні обмеження у використанні. З аналізу солестійкості головних 
культур на ПБЗС помітного зниження врожайності не прогнозується, але на КЗС поливи 
цією водою призведуть до вагомої втрати врожаїв найбільш чутливих культур. На обох 
системах виявлено середні ризики щодо потенційного осолонцювання ґрунтів, що 
дозволяє рекомендувати внесення гіпсу як обов’язковий агротехнологічний захід. Щодо 
впливу катіонів натрію на рослини, якість поливних вод на землях ПБЗС оцінено як низьку 
та середню, а на землях КЗС — як середню. Але в кінці поливного сезону, під дією 
температурного фактора та ймовірного припливу у водосховища по трасі транспортування 
мінералізованих підґрунтових вод, використання таких вод на землях КЗС вимагає 
суттєвого обмеження через надлишок катіонів натрію. Невеликий вихідний вміст аніонів 
хлору в річці Південний Буг не суттєво змінюється в процесі транспортування води і не 
призводить до токсичного впливу на рослини. Гідрокарбонати домінують у складі аніонів 
але вміст бікарбонатів не перевищує нормативних параметрів, притаманних «середній 
небезпеці впливу на ґрунтовий розчин». Водночас наявність відносно великої кількості 
аніонів гідрокарбонатів та катіонів натрію призводить до високих значень «індексу 
залишкового карбонату натрію» (RSCI), особливо на КЗС, що вказує на потенційну 
небезпеку зростання вмісту натрію у воді, що може мати негативний наслідок для ґрунту і 
рослини. Значення рН поливної води на всій трасі транспортування у всі терміни 
вимірювання найчастіше не виходять за межі діапазону параметрів, прийнятних для 
сільськогосподарських рослин. Отже, оцінка, застосовувана на ПБЗС та КЗС, за більшістю 
показників вказує на середню та низьку агрономічну якість води, а тому можливе лише 
обмежене її використання для поливів. Особливо це стосується земель КЗС. 
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1. Вступ 

 
Значна частина території України розташована у зонах недостатнього та нестійкого 

зволоження, а тому продовольче забезпечення населення та експортний потенціал  
держави значною мірою залежать від наявності, стану та ефективності використання 
зрошуваних земель. Фактором, що суттєво впливає на розвиток зрошення на Півдні України 
є якість поливних вод. 

Якість поливних вод оцінюють за трьома групами критеріїв [1]: 
- агрономічні, якими визначають вплив вод на урожайність сільськогосподарських 

культур та родючість ґрунту (зокрема, вплив вмісту та хімічного складу водорозчинних 
солей); 

- екологічні, якими визначають вплив поливної води на здоров’я людини та 
показники якості довкілля (вміст важких металів, гельмінтів, кишкової палички тощо);  

- управлінські, якими характеризують вплив на якість води стану меліоративних 
систем (вміст суспендованих твердих речовин, гідробіонтів, марганцю, заліза). 

Агрономічну якість поливної води, а саме цю групу критеріїв розглянуто в нашій 
роботі, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, Міністерство сільського 
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господарства США та автори наукових публікацій [1, 2, 3, 4] визначають за такими 
показниками: 

- вміст водорозчинних солей, висока концентрація яких призводить до засолення 
ґрунту, що знижує доступність рослинам води та поживних речовин; 

- вміст катіонів натрію, зміна якого кардинально змінює властивості ґрунту, зокрема, 
призводить до виникнення вторинної солонцюватості, через що погіршується 
інфільтраційна здатність ґрунту; 

- вміст певних іонів (натрію, хлору, бору тощо), які можуть накопичуватись в 
токсичних для сільськогосподарських культур концентраціях, що призводить до зниження 
врожайності; 

- вміст аніонів азотної та вугільної кислот, надлишок яких негативно впливає на 
рослини; 

- величина рН. 
Метою статті є висвітлення результатів дослідження просторово-часових аспектів 

різних показників агрономічної якості поливних вод Південнобузької зрошувальної системи 
(ПБЗС) та Кам’янської зрошувальної системи (КЗС). До завдань досліджень входило 
визначення ступеню небезпеки використання вод через засолення та осолонцювання 
ґрунту, токсичний вплив на рослини окремих аніонів та катіонів і підвищення значень рН. 

 
2. Об'єкти (матеріали) і методи досліджень 
 
Південнобузька та Кам’янська зрошувальні системи, які знаходяться на території 

Миколаївського, Веселинівського, Березанського та Очаківського районів Миколаївської 
області, по суті, є одним водогосподарським комплексом. Джерелом води для обох 
зрошувальних систем є річка Південний Буг (головна насосна станція знаходиться біля села 
Ковалівка), воду з якої двома нитками напірного водоводу подають у магістральний канал 
довжиною 16,6 км (Рис.). Саме з цього магістрального каналу і здійснюється зрошення на 
землях ПБЗС (10,3 тис. га). Далі частину води водогоном перекидають у басейн річки 
Березань, і вода самопливом по річищу цієї, майже пересохлої, річки через систему 
водосховищ (Степівське, Данилівське і Катеринівське) транспортується до Нечаянського 
водосховища, з якого і здійснюється зрошення на землях КЗС (6,5 тис. га). 

По трасі транспортування води було закладено шість моніторингових майданчиків 
для спостережень за якістю поливної води. Перший — на річці Південний Буг у місці 
закачування води (N 47°15'04.5" E 31°44'15.2"), другий — на магістральному каналі (N 
47°14'37.5" E 31°36'04.9"), третій — на Степівському водосховищі (N 47°10'25.8" E 
31°30'17.3"), четвертий — на Данилівському водосховищі (N 47°00'21.1" E 31°30'59.5"), 
п’ятий — на Нечаянському водосховищі (N 46°55'57.7" E 31°32'44.5") та шостий — на 
розподільчому каналі — безпосередньо біля земель Навчально-науково-виробничого 
центру (ННВЦ) Миколаївського національного аграрного університету (N 46°56'11.4" E 
31°39'04.5") (Рис.). Таким чином у пунктах 1, 2 і 3 здійснювали моніторинг якості поливної 
води у ПБЗС, а у пунктах 4, 5 і 6 — КЗС.  

У дослідженнях проб води було застосовано такі лабораторні методи визначення 
вмісту окремих хімічних компонентів: комплексонометричний — для іонів кальцію та магнію; 
ваговий — для сульфат-іону; аргентометричний за Мором — для іону хлору, 
ацидиметричний — для карбонат- та бікарбонат-іонів; з використанням полум’яного 
фотометру — для іонів натрію та калію. 

У польових умовах електрохімічним методом, за допомогою кондуктометра EZODO 

CTS-406, визначали електропровідність води (electrical conductivity  ECw), яку вимірювали 
в міллісіменсах  на сантиметр (мСм/см), а також загальний вміст солей (г/дм3). рН поливної 
води визначали електрохімічним методом за допомогою портативного приладу рН-метр 
EZODO 6011. 

Агрономічну якість поливних вод визначали за методикою лабораторії засолення 
Міністерства сільського господарства США (Salinity laboratory (SL USAD)) [2], а також 
використовували більш сучасні варіанти, рекомендовані FAO [3] та дослідницькими 
роботами різних авторів [5, 6, 7, 8, 9]. 
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3. Результати досліджень  
 
3.1. Оцінка небезпеки засолення ґрунтів 
 
Високий вміст водорозчинних солей у поливній воді викликає, перш за все, 

безпосередній, часто короткотерміновий, вплив на рослину через реалізацію небезпечного 
явища — так званої «фізіологічної сухості», коли волога та розчинені поживні елементи під 
час поливу та після нього стають недоступними для рослин попри їх високий вміст у ґрунті. 

 
 
Рисунок. Схема транспортування поливної води до Південнобузької та Кам’янської зрошувальних 

систем і розташування моніторингових майданчиків 1–6 

 
Перенасичений солями водний розчин має високий осмотичний тиск, що 

перешкоджає поглиненню коренями води і поживних речовин, а це суттєво знижує 
врожайність сільськогосподарських культур. Побічним негативним ефектом високої 
концентрації солей у ґрунтовому розчині є пригнічення процесів фотосинтезу. Іншим, але 
більш тривалим, наслідком поливів мінералізованими водами є вторинне засолення ґрунту, 
коли йде поступове накопичення солей, які постійно підвищують осмотичний тиск 
ґрунтового розчину, що призводить до посилення транспірації, погіршення асиміляції, 
дихання, утворення цукрів, що в екстремальних випадках призводить до загибелі рослин. 

На склад і вміст водорозчинних солей у воді ПБЗС та КЗС впливає, певною мірою, 
вихідний вміст і склад солей у воді річки Південний Буг. За гідрохімічними спостереженнями 
у нижній течії річки загальна мінералізація коливається в межах 500-700 мг/дм3 і залежить 
від водності конкретного року. Помітне збільшення мінералізації води Південного Бугу в 
пониззі річки, порівняно з верхів’ям, відбувається внаслідок зростання випаровування, 
зарегульованості стоку та нагінних явищ з Дніпро-Бузького лиману [10,11]. 

Узагальнені результати проведених досліджень та деякі комплексні показники 
якості поливної води у пунктах моніторингу представлено в таблицях 1 і 2. 

Аналіз даних (Табл. 1 і 2) показує, що на всіх моніторингових майданчиках у всі 
терміни визначення впродовж поливного сезону параметри електропровідності води 
знаходяться в діапазоні нормативу середньої небезпеки засоленості ґрунту (0,7–
3,0 мСм/см). Водночас на перших трьох майданчиках (у місці забору води, в магістральному 
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каналі та на вході в Степівське водосховище), які характеризують воду ПБЗС, ECw 

становить 0,91,0 мСм/см, а на останніх трьох, які характеризують поливну воду КЗС, у 

2020 році — 1,92,6 мСм/см, а в 2021 — 1,31,7 мСм/см. Тобто, після проходження води 
через систему водосховищ її мінералізація помітно зростає і особливо інтенсивно — у 2020 
році. 
 
Таблиця 1 
Якість поливної води у пунктах моніторингу у травні 2020 і 2021 рр. 
 

Показник якості води, одиниця 
вимірювання 

Рік 
Параметри показників якості води у пунктах моніторингу 

1 2 3 4 5 6 

CO3
2-, мг-екв/дм3 

2020 2,000 2,775 2,400 2,050 2,750 3,450 

2021 0,000 0,000 0,000 — — — 

HCO3
-
, мг-екв/дм3 

2020 4,900 5,950 5,300 4,600 6,000 8,000 

2021 3,800 3,800 3,934 — — 4,467 

Cl-, мг-екв/дм3 
2020 0,096 0,088 0,088 0,280 0,448 0,456 

2021 0,276 0,284 0,432 — — 0,698 

SO4
2-, мг-екв/дм3 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2021 0,004 0,003 0,003 — — 0,004 

Mg2+, мг-екв/дм3 
2020 0,000 0,400 0,300 0,700 0,900 0,800 

2021 0,143 0,125 0,169 — — 0,062 

Ca2+, мг-екв/дм3 
2020 0,600 0,500 0,500 0,500 0,300 0,400 

2021 0,267 0,275 0,220 — — 0,278 

Na+, мг-екв/дм3 
2020 1,300 1,300 1,400 3,500 5,400 4,900 

2021 1,400 1,400 1,700 — — 3,400 

K+, мг-екв/дм3 
2020 0,200 0,200 0,300 0,400 0,600 0,600 

2021 0,200 0,200 0,200 — — 0,400 

pH 
2020 8,60 8,00 7,70 8,50 8,40 8,40 

2021 8,27 8,35 7,80 — — 8,11 

Електропровідність (ECw),  
мСм/см 

2020 0,900 0,940 0,920 2,000 2,650 2,540 

2021 0,901 0,911 1,006 — — 1,688 

Мінералізація (TDC),  
г/ дм3 

2020 0,590 0,620 0,600 1,330 1,740 1,670 

2021 0,592 0,602 0,663 — — 1,116 

Ступінь насиченості натрієм 
(SAR) 

2020 2,30 1,90 2,20 4,70 7,10 6,50 

2021 3,09 3,13 3,85 — — 8,25 

Індекс залишкового карбонату 
натрію (RSCI),  мг-екв/дм3 

2020 6,00 7,90 6,60 5,50 7,60 10,90 

2021 3,39 3,40 3,55 — — 4,13 
Примітка. Пункти моніторингу: 1 –  р. Південний Буг; 2 –  Магістральний канал; 3 –  Степовське водосховище;  
4 –  Данилівське водосховище; 5 –  Нечаївське водосховище; 6 –  канал ННПЦ МНАУ 

 
Причиною зростання електропровідності й мінералізації води в процесі її 

транспортування через річище Березанки та в Нечаянському водосховищі є можливе 
виклинення мінералізованих підґрунтових вод, які змішуються з водою Південного Бугу. 
Випаровування з поверхні водосховищ є ще одним важливим чинником збільшення 
загального вмісту солей у поливній воді Кам’янської ЗС. За даними метеорологічної станції 
Миколаїв, сума середньомісячних температур у поливний сезон (травень–вересень) у 2020 
році становила 105,7°, у 2021 — лише 99,3°, а тому ECw у 2020 р. була вищою ніж у 2021. 

Сучасними оцінками якості поливних вод, з огляду на небезпеку засолення ґрунтів 
[3, 4, 8, 12], визначено, що за ECw > 0,7 мСм/см (вміст солей більше 0,45 г/л) вода може 
призвести до зниження урожайності окремих, не стійких до засолення, 
сільськогосподарських культур, а тому зрошення у таких умовах вимагає більш ретельного 
управління цим процесом. Зокрема поливи такою водою є можливими лише на ґрунтах з 
високою водопроникністю та за наявності постійного дренажу. Ще небезпечнішим є 
засолення ґрунтів з низькою водопроникністю та за відсутності природного або штучного 
дренажу, що буде проявлятися за ECw > 3 мСм/см (вміст солей більше 2 г/л) (Табл. 3). 

Ступінь толерантності сільськогосподарської рослини до солей за зрошення 
мінералізованою водою можна описати як функцію потенційного зниження врожайності 
(Z, %) через певну концентрацію солей у поливній воді, яку визначено через 
електропровідність (ECw) за допомогою двох параметрів — порогового значення 
електропровідності (ECwо, мСм/см), з якого починається зниження врожайності певної 
сільськогосподарської культури, та величини «нахилу» (δ), що є відсотком очікуваного 
зниження врожайності на одиницю збільшення електропровідності вище порогового 
значення [12]: 

                                            𝑍 = 𝛿(𝐸𝐶𝑊 − 𝐸𝐶𝑊0)                                                            (1) 
Очевидно, що якщо ECw буде менша за ECwо, тоді Z = 0. 
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Таблиця 2 
Показники якості поливної води у пунктах моніторингу у вересні 2020 і 2021 рр. 
 

Показник якості води, одиниця 
вимірювання 

Рік 
Параметри показників якості води у пунктах моніторингу 

1 2 3 4 5 6 

CO3
2-, мг-екв/дм3 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2021 0,000 0,000 0,000 — 0,100 0,100 

HCO3-, мг-екв/дм3 
2020 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600 3,600 
2021 5,000 5,200 5,200 — 6,700 6,800 

Cl-, мг-екв/дм3 
2020 0,400 0,400 0,480 1,100 1,672 0,944 
2021 0,400 0,400 0,432 — 0,844 0,850 

SO4
2-, мг-екв/дм3 

2020 2,700 2,600 1,600 2,400 3,300 1,600 
2021 0,004 0,004 0,004 — 0,005 0,005 

Mg2+, мг-екв/дм3 
2020 0,400 0,400 0,100 0,100 0,000 0,100 
2021 0,150 0,150 0,170 — 0,170 0,170 

Ca2+, мг-екв/дм3 
2020 0,200 0,200 0,300 0,300 0,300 0,200 
2021 0,200 0,200 0,220 — 0,270 0,278 

Na+, мг-екв/дм3 
2020 1,700 1,700 2,200 4,4 6,600 5,000 
2021 1,400 1,500 1,700 — 3,400 3,700 

K+, мг-екв/дм3 
2020 0,200 0,200 0,300 0,500 0,600 0,500 
2021 0,200 0,300 0,500 — 2,000 2,000 

pH 
2020 8,20 8,30 8,20 8,20 8,20 8,20 
2021 6,93 7,10 7,20 — 8,40 8,50 

Електропровідність (ECw),  
мСм/см 

2020 0,960 0,950 1,000 1,860 2,650 2,140 
2021 0,970 0,975 1,001 — 1,300 1,315 

Мінералізація (TDC),   
г/ дм3 

2020 0,630 0,620 0,710 1,230 1,750 1,410 
2021 0,595 0,644 0,655 — 1,300 1,315 

Ступінь насиченості натрієм 
(SAR) 

2020 3,20 3,20 4,80 9,80 15,80 12,50 
2021 3,35 3,59 3,85 — 7,25 7,82 

Індекс залишкового карбонату 
натрію (RSCI), мг-екв/дм3 

2020 3,20 3,60 3,80 4,10 4,30 3,60 
2021 4,65 4,85 4,81 — 6,36 6,45 

Примітка. Пункти моніторингу: 1 –  р. Південний Буг; 2 –  Магістральний канал; 3 –  Степовське водосховище; 4 
–  Данилівське водосховище; 5 –  Нечаївське водосховище; 6 –  канал ННПЦ МНАУ 

 
 
Таблиця 3 
Кількісна оцінка різних небезпек за використання води для зрошення (Ayers R.S., Westcot D.W. [3]) 
 

Показники оцінки води 
Одиниці 
вимірювання 

Ступінь обмеження для використання 

без обмежень середній високий 

Небезпека засолення 

Електропровідність (ECW) мСм/см < 0,7 0,7 – 3,0 > 3,0 

Мінералізація (TDC) г/л < 450 450 - 2000 > 2000 

Небезпека осолонцювання 

SAR = 

= 0-3 Електро-
провідність 
(ECW) = 

мСм/см > 0,7 0,7 – 0,2 < 0,2 

= 3-6 мСм/см > 1,2 1,2 – 0,3 < 0,3 

= 6-12 мСм/см > 1,9 1,9 – 0,5 < 0,5 

= 12-20 мСм/см > 2,9 2,9 – 1,3 < 1,3 

= 20-40 мСм/см > 5,0 5,0 – 2,9 < 2,9 

Небезпека токсичної дії іонів натрію (Na+) 

SAR за поверхневого зрошення — < 3 3 - 9 > 9 
Вміст Na+ за зрошення дощуванням  мг-екв/дм3 < 3 >3 — 

Небезпека токсичної дії іонів хлору (Cl-) 

Вміст Cl- за поверхневого зрошення  мг-екв/дм3 < 4 4 - 10 > 10 
Вміст Cl- за зрошення дощуванням мг-екв/дм3 < 3 >3 — 

Несприятливий вплив деяких іонів та рН 

Вміст бікарбонатів (HCO3
-) за 

зрошення дощуванням 
мг-екв/дм3 < 5 5 –30 > 30 

Вміст нітратів (NO3
-) мг-екв/дм3 < 1,5 1,5 – 8,5 > 8,5 

рН (безпечний діапазон) 6,5-8,4 

 

Розрахунки за формулою (1) для головних сільськогосподарських культур, 
вирощуваних на території КЗС, показали (Табл. 4), що врожаї найбільш чутливих до 
засолення культур — цибулі та моркви, будуть втрачені приблизно на 12–20 %. Для культур 
середньої солестійкості (кукурудза, люцерна, капуста, томати) втрати врожайності будуть 



ISSN 0587-2596. Агрохімія і ґрунтознавство. 2022. 93. Чорний С.Г., Ісаєва В.В. (33-42) 

38 

становити 212 %, а для солестійких культур (соя, пшениця озима, буряк столовий) втрат 
урожайності взагалі не буде. 
 
Таблиця 4 
Оцінка солестійкості головних сільськогосподарських культур (КЗС) 
 

Культура 

Порогове 
значення 
ECwо, 
мСм (за 
[12]) 

Зниження 
врожайності на 
одиницю 
зростання ЕС, 
% (за [12]) 

Зниження врожайності (%) за різних 
значень ЕС мСм/см 

Рейтинг 
солестій-
кості (за 

[12]) 1,5  2,0  2,5  3,0  

Кукурудза (зерно) 1,7 12,0 0 3,6 9,6 15,6 MS 
Соя 5,0 20,0 0 0 0 0 MT 
Пшениця озима  6,0 7,1 0 0 0 0 MT 
Люцерна 2,0 7,3 0 0 3,6 7,3 MS 
Томати 2,5 9,9 0 0 0 5,0 MS 
Капуста 1,8 9,7 0 1,9 6,8 11,6 MS 
Цибуля 1,2 16,0 4,8 12,8 20,8 28,8 S 
Буряк столовий  4,0 9,0 0 0 0 0 MT 
Морква 1,0 14,0 7,0 14,0 21,0 28,0 S 
Примітка. Рейтинг солестійкості – чутливість культури до солей: S  ̶  чутлива, MS  ̶  помірно чутлива; МТ  ̶ 
помірно толерантна  

 

Для сільськогосподарських культур на території ПБЗС ECw (0,91,0 мСм/см) є 
меншою за порогове значення і тому, слід прогнозувати, що урожайність всіх 
сільськогосподарських культур не буде знижуватися. 

 
3.2. Оцінка небезпеки осолонцювання ґрунтів 
 
Вторинне осолонцювання пов’язано з наявністю великої кількості обмінного натрію 

в ґрунтовому вбирному комплексі (ҐВК), що за зрошення ґрунтів середнього та важкого 
гранулометричного складу може призвести до погіршення структури ґрунту, зменшення 
водопроникності, зростання щільності будови ґрунту тощо. В результаті осолонцювання 
трансформується водний баланс ґрунту, зокрема, збільшується поверхневий стік, що 
негативно впливає на забезпеченість кореневих систем рослин водою. 

Для оцінювання небезпеки вторинного осолонцювання, згідно з [3, 4], найбільш 
інформативним є показник ступеню насиченості поливної води натрієм SAR (Sodium 
Adsorption Ratio [2]), який розраховується таким чином: 

                                         𝑆𝐴𝑅 =
𝑁𝑎

√
𝐶𝑎+𝑀𝑔

2

,                                                                        (2) 

де Na, Ca, Mg  значення умісту катіонів натрію, кальцію та магнію в поливній воді, мг-екв/дм3. 
Дослідження показали (Табл. 1 і 2), що від місця закачування води із річки в водогін 

до розподільчого каналу, з якого зрошуються поля ННПЦ МНАУ, вміст катіонів натрію 

зростає з 1,31,7 до 3,45,0 мг-екв/дм3 за відносно стабільного вмісту катіонів кальцію та 

магнію, а тому величина SAR зростає в процесі транспортування води від 2,33,4 до 

6,512,8. Стрибкоподібне (у кілька разів) зростання вмісту катіонів натрію та SAR 
спостерігається в процесі проходження води через річище Березанки та в Нечаянському 
водосховищі. Крім можливого припливу ззовні мінералізованих підґрунтових вод, іншою 
причиною цього явища є температурна трансформація поливної води. За наявності 
надлишкової кількості карбонатів в результаті випаровування розчину іде процес утворення 
малорозчинних карбонатів кальцію (CaCO3) та карбонатів магнію (MgCO3), які випадають в 
осад. Одночасно зростання температури води у водосховищах посилює розчинність таких 
солей як Na2SO4 та NaCl. 

Сучасними методиками оцінювання небезпеки осолонцювання через показник SAR 
[3, 4] визначають небезпеку осолонцювання залежно від загального вмісту солей, що, 
своєю чергою, є функцією електропровідності води (Табл. 3). Високий вміст солей зменшує 
набухання і руйнацію агрегатів, тим самим зменшуючи щільність будови ґрунту та сприяє, 
тим самим, поліпшенню його водопроникності. І навпаки, невеликий загальний вміст солей, 
але при значному вмісту катіонів натрію в поливній воді викликає деградацію ґрунтової 
структури, сприяє утворенню ґрунтової кірки і зменшує проникнення вологи. 

При таких оцінках небезпека осолонцювання та, зокрема, зменшення 
інфільтраційної здатності ґрунту від поливів та випадіння природних опадів буде 
найбільшою в умовах відносно низького загального вмісту солей у воді і, відповідно, 
невеликих значень ECw. І, навпаки, за поливу високо мінералізованими водами, небезпека 
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погіршення фізичних та водно-фізичних властивостей ґрунтів буде мінімальною навіть при 
високих значеннях SAR. З цих позицій поливна вода КЗС зі середніми значеннями SAR = 
8,9 та ECw = 1,9 мСм/см та поливна вода ПБЗС зі середніми значеннями SAR = 3 та ECw= 
0,9 мСм/см мають приблизно однакові середні ризики осолонцювання (Табл. 3). Ця 
небезпека повинна нівелюватися низкою агротехнічних заходів та хімічною меліорацією 
ґрунтів гіпсом та іншими речовинами, які містять кальцій [13]. 

 
3.3. Оцінка токсичності окремих іонів 
 
Проблема токсичності окремих іонів відрізняється від проблеми засолення та 

осолонцювання тим, що цей процес відбувається у середині рослини і виникає за 
поглинання іонів із ґрунту та накопичення їх у листях, під час транспірації води, до токсичних 
кількостей, що призводить до ушкодження рослини. У разі поливу дощуванням токсичні іони 
проникають в рослину безпосередньо через листя. Ступінь ушкоджень залежить від часу 
поглинання, концентрації токсичних іонів у ґрунтовому розчині та чутливості рослин до 
певного іона. Але загалом, за інтенсивного поглинання цих іонів разом з поливною водою, 
урожайність сільськогосподарських культур знижується. 

Зазвичай токсичними іонами у зрошувальній воді вважаються катіони натрію та 
аніони хлору, а також іони деяких металів та напівметалів (В, Fe, Cu, Zn, Mn, Cr) [3, 4 та ін.]. 
Останні в воді, яка забирається для зрошення з Південного Бугу, не містяться в будь-яких 
помітних концентраціях. У воді пониззя цієї річки, згідно з [10, 11], вміст заліза коливається 
в межах 0,14–0,25 мг/дм3 при максимально допустимій, за методикою FAO [3] в 5,0 мг/дм3, 
міді — 0,004–0,007 та 0,2, цинку — 0,007–0,009 та 2,0, марганцю — 0,01–0,04 та 0,2, хрому 
— 0,006–0,009 мг/дм3 та 0,1 мг/дм3, відповідно. Інших джерел цих іонів по трасі 
транспортування води немає. А тому наш аналіз якості поливних вод щодо вмісту токсичних 
іонів обмежився катіонами натрію та аніонами хлору. 

Виявити токсичність катіонів натрію відносно важко порівняно з визначенням 
токсичності інших іонів. Типовими симптомами токсичного впливу на рослину є опік листя, 
обпалення та загибель тканини по зовнішніх краях листка на відміну від симптомів 
токсичності хлоридів, які, зазвичай, виникають спочатку на крайньому кінчику листка. 

У воді Південного Бугу вміст катіонів натрію не перевищує 2 мг-екв/дм3 [11], що 
підтверджують і наші дослідження. Величина показника SAR, який є діагностичним 
індикатором небезпеки токсичного впливу натрію на сільськогосподарські рослини згідно з 
[3, 4], на ПБЗС весною коливається у межах 2,0–3,8. Ступінь обмеження використання такої 
води як для поверхневого зрошення, так і для дощування — низький або середній. В кінці 
поливного сезону величина SAR під дією температурного фактора, особливо у 2020 році, 
зростає до 3,2–4,8, але ступінь обмеження використання такої води для поливів на ПБЗС 
залишається в межах середнього рівня. 

Що стосується КЗС, то після проходження води через систему водосховищ у річищі 
Березанки вміст натрію зростає у кілька разів, досягаючи значень в 3,4–5,4 мг-екв/дм3 у 
травні, що, очевидно, призводить і до збільшення величини показника SAR. Його значення 
весною становить 5–7 одиниць, що вказує на середній ступінь обмеження у використанні 
цієї води для поливів. Восени, під дією температурного фактора та припливу в водосховища 
мінералізованих підґрунтових вод, SAR стає більшим за 9 (особливо в 2020 році), що, згідно 
з [3, 4], вимагає суттєвого обмеження у використанні такої води для зрошення через 
небезпеку пошкодження рослин катіонами натрію. 

Іони хлору, як і натрію, майже завжди зустрічаються у водах, які використовуються 
для зрошення. Їх токсичний ефект констатується у вигляді опіків листя. Травмуються, як 
правило, кінчики листя, але в критичних випадках може відбутися рання дефоліація всього 
листкового апарату рослини. Однак у нашому випадку, коли вміст іонів хлору не перевищує 
3 мг-екв/дм3 (Табл. 1 та 2), токсичної кількості в рослинах спостерігатися не буде. 
Відсутність помітної кількості аніонів хлору в поливній воді, як на ПБЗС, так і на КЗС, 
пов'язана з невеликим вихідним вмістом аніонів хлору в річці Південний Буг. Відносно 
невелике зростання вмісту цього іону в процесі транспортування (див. табл. 3) не 
перевищує порогових значень, так само і за свідченнями інших авторів [3, 8].  

В наявних підходах до агрономічної оцінки якості поливних вод [3, 12, 4, 8 та ін.] 
нормуються також вміст нітратів і бікарбонатів, які різнобічно негативно впливають на 
рослину та ґрунт. Зокрема, надмірний вміст нітратів у поливній воді призводить до 
небажаного росту рослин, затримки їх достигання або низької якості продукції. Водночас 
гідрохімічні дослідження вмісту нітратів у воді річки Південний Буг показали [10, 11], що їх 
середня кількість у пониззі річки (0,010–0,015 мг-екв/дм3) на два порядки менша ніж 
унормована величина — 1,5 мг-екв/дм3 [3] (Табл. 3), і тому цей показник в аналізі якості 
поливної води на ПБЗС та КЗС не використовували. 
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Вміст гідрокарбонатів є дуже важливим показником якості поливних вод. Їх 
надлишкова кількість, як було вказано вище, в результаті випаровування води, призводить 
до утворення малорозчинних карбонатів кальцію та магнію та до відносного збільшення 
вмісту у воді катіонів натрію, що викликає зростання токсичної дії цього катіону на рослини 
та поширення осолонцювання ґрунтів. 

У воді Південного Бугу міститься 4–5 мг-екв/дм3 гідрокарбонатів, які домінують 
серед всіх аніонів. Великий вміст гідрокарбонатів пояснюється особливостями літологічного 
складу гірських порід басейну Південного Бугу. Основним джерелом надходження 
зазначених іонів до поверхневих вод є гірські породи, які руйнуються процесами хімічного 
вивітрювання у результаті розчинення карбонатних порід типу вапняків, мергелів та 
доломітів. Крім того, достатня кількість опадів у верхній та середній частинах басейну 
Південного Бугу створює промивний та періодично промивний водний режим ґрунтів на цій 
території, що стимулює потрапляння аніонів HCO3

- у підґрунтові води та формування 
специфічного іонного стоку річки [10, 11].  

Травневе визначення показників якості поливних вод показало, що вміст аніонів 
гідрокарбонату НCO3

- коливається в межах 4,0–6,0 мг-екв/дм3, що в деяких випадках, вказує 
на середню небезпеку їх впливу на ґрунтовий розчин. Невелике збільшення вмісту 
гідрокарбонату в кінці поливного сезону (до 7,0–8,0 мг-екв/дм3) не виходить за межі 
діапазону (5,0–30,0 мг-екв/дм3), яким окреслено, згідно з [3], «середній ступінь обмеження 
для використання» води. 

 
3.4. Оцінка величини pH 
 
Величина водневого показника (рН) у поверхневих водах, як правило, формується 

у межах карбонатно-кальцієвої системи, компонентами якої є катіони кальцію, карбонатні 
та бікарбонатні іони та діоксид вуглецю. Стан рівноваги цієї системи визначається 
температурним режимом водойм, від якого залежить розчинність CO2, та інтенсивністю 
гідробіологічних процесів. Величина рН у поверхневих водах збільшується за зменшення 
вмісту CO2 в результаті зростання температури води або інтенсивного фотосинтезу 
гідробіонтів, зокрема, синьо-зелених водоростей, та зменшується, коли зростає вміст CO2. 
В нашому випадку (Табл. 1 і 2) величина рН відносно стабільна (6,9–8,6 одиниць), як по 
трасі транспортування, так і впродовж року, що пояснюється наявністю великої кількості 
іонів гідрокарбонатів, які компенсують зменшення вмісту CO2 через прогрівання водойм. 
Утворення вугільної кислоти, яка визначає величину водневого показника, в цьому випадку 
не залежить від концентрації вуглекислого газу, а тому величина рН практично не 
змінюється ні впродовж поливного сезону, ні в процесі транспортування поливної води від 
річки до розподільчих каналів КЗС. 

Що стосується нормативних значень рН поливної води, то різні автори [3, 14, 7] 
визначають діапазон рН = 6,5(6,6)–8,4(8,6) як безпечний для більшості 
сільськогосподарських рослин. Дослідження показали, що практично всі наші результати 
визначення рН поливної води не виходять за межі цього діапазону. Тобто, з певною часткою 
умовності, можна вважати, що в більшості випадків води ПБЗС та КЗС є прийнятними для 
зрошення за цим показником. 

 
3.5. Оцінка індексу залишкового карбонату натрію (RSCI) 
 
Для прогнозування потенційної небезпеки відносного зростання частки катіонів 

натрію в поливній воді від суми всіх катіонів часто використовують індекс залишкового 
карбонату натрію (RSCI) (Residual sodium carbonate index). Катіони натрію, як викладено 
вище, викликають посилення осолонцювання ґрунту та негативно впливають на 
сільськогосподарські рослини. Цей показник широко застосовується в оцінках якості 
поливної води у країнах з аридним та семіаридним кліматом [5, 7, 8, 9 та ін.]. 

Він розраховується за формулою:  
                             𝑅𝑆𝐶𝐼 = (𝐻𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂3) − (𝐶𝑎 +𝑀𝑔),                                                (3) 

де НСО3 та СО3  вміст у воді аніонів гідроген-карбонату та карбонату, мг-екв/дм3, 

Са та Mg  вміст катіонів кальцію та магнію, мг-екв/дм3. 
Якщо показник RSCI (3) має позитивне значення, то очевидно, що кальцій і магній 

втрачаються з ґрунтового розчину через утворення з цими катіонами карбонатів, які 
випадають в осад. Втрата двовалентних катіонів призведе до відносного зростання вмісту 
натрію в поливній воді, що зумовить посилення небезпеки осолонцювання та зростання 
вірогідності токсичного впливу на рослини. 

Іншим наслідком утворення надлишкового натрію є зростання pH через ймовірне 
утворення соди. 
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Аналіз літератури показує, що більшість авторів [5, 8, 9 та ін.] декларують, що вода 
з RSCI більше ніж 2,5 мг-екв/дм3 є непридатною для зрошення. Як правило, ці науковці [15] 
спираються на оригінальні оцінки, зроблені в умовах південно-західних штатів США. Але 
існують і більш м’які визначення критичних значень показника RSCI. Зокрема, в сучасних 
оцінках якості поливної води в Туреччині [7] — ще допустимою для зрошення є вода з 
величиною RSCI у 2,5–5,0 мг-екв/дм3. 

Якщо спиратися на оцінки [7], то травневі визначення якості води на ПБЗС та КЗС 
на всіх майданчиках, коли RSCI більше ніж 5 мг-екв/дм3, показують, що ця вода не придатна 
для зрошення. А визначення цього індексу у вересні вказують, у більшості випадків, на 
середній рівень небезпеки через ймовірне збільшення токсичного впливу катіонів натрію на 
рослини та на ґрунт. 

 
4. Висновки 
 
1. Досліджувані поливні води мають середній рівень небезпеки засолення ґрунту 

(ECw = 0,7–3,0 мСм/см). Така поливна вода має певні обмеження у використанні. Якщо на 
ПБЗС помітного зниження врожайності не прогнозується, то на КЗС поливи цією водою 
приведуть до втрати від 12 до 20 % врожаїв культур, чутливих до засолення. Для культур 
середньої солестійкості (кукурудза, люцерна, капуста, томати) втрати врожайності 
становитимуть 2–12 %, а для солестійких культур (соя, пшениця озима, буряк столовий) 
втрат врожайності не передбачається. 

2. Поливна вода КЗС із середніми значеннями SAR = 8,9 та ECw = 1,9 мСм/см та 
поливна вода ПБЗС із середніми значеннями SAR = 3 та ECw = 0,9 мСм/см мають приблизно 
однакові середні ризики осолонцювання ґрунту. Землекористувачі повинні виконувати 
хімічну меліорацію чорнозему гіпсом та іншими речовинами, які містять кальцій. 

3. Щодо впливу катіонів натрію на сільськогосподарські рослини, ступінь обмеження 
на землях ПБЗС, як для поверхневого зрошення, так і для дощування, є низьким або 
середнім. На землях КЗС аналіз даних показує в цілому на середній ступінь обмеження у 
використанні цієї води для поливів. Але в кінці поливного сезону під дією температурного 
фактора та притоку у водосховища мінералізованих підґрунтових вод, використання таких 
вод вимагає суттєвого обмеження через велику небезпеку пошкодження рослин катіонами 
натрію. 

4. Невеликий вихідний вміст аніонів хлору (менше 3 мг-екв/дм3) у воді річки 
Південний Буг не суттєво змінюється у процесі транспортуванням води і не викликає 
токсичного впливу на рослини на всіх землях обох зрошувальних систем. 

5. Гідрокарбонати домінують у складі аніонів у поливній воді, як на ПБЗС, так і на 
КЗС, що пояснюється особливостями літологічного складу гірських порід басейну річки 
Південний Буг, з якої забирається вода для зрошення. По всій трасі транспортування води 
вміст бікарбонатів не перевищує нормативних параметрів, притаманних «середній 
небезпеці впливу на ґрунтовий розчин» (5,0–30,0 мг-екв/дм3). Водночас, наявність великої 
кількості аніонів гідрокарбонатів у поливній воді та катіонів натрію призводить до високих 
значень індексу залишкового карбонату натрію (RSCI), який показує на небезпеку 
можливого зростання відносного вмісту цього іону у воді. А тому існує висока ймовірність 
поширення осолонцювання ґрунтів та посилення токсичного впливу катіонів натрію на 
рослини. Наявні критерії показують, що вода, яка використовується на ПБЗС та КЗС, з цих 
позицій не придатна для зрошення за використання найбільш жорстких критеріїв (RSCI 
повинен бути меншим за 2,5 мг-екв/дм3), або, у більшості випадків, є обмежено придатною 
за використання більш поблажливих нормативних параметрів (RSCI повинен бути меншим 
за 5 мг-екв/дм3). 

6. Діапазон значень рН поливної води на всій трасі транспортування у всі терміни 
вимірювання найчастіше є прийнятним для сільськогосподарських рослин (рН = 6,5–8,4).  

Отже, оцінка поливної води, яка використовується на ПБЗС та КЗС, за більшістю 
параметрів показує на середню та низьку агрономічну якість, а тому можливе лише 
обмежене використання цієї води для поливів. Особливо це стосується земель КЗС. 
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Much of Ukraine is located in areas of insufficient moisture, and therefore the food supply and export potential of the state 
largely depends on the availability, condition and efficiency of irrigated land use. A factor that significantly affects the 
development of irrigation in the South of Ukraine is the quality of irrigation water. The aim of the article is to highlight the 
results of the study of spatial-temporal aspects of various indicators of agronomic quality of irrigation waters of the South 
Bug Irrigation System (SBIS) and Kamianska Irrigation System (KIS). The task of the research was to determine the 
degree of danger of salinization of soils, the hazard of physical degradation of soils, the danger of toxic effects on the 
plant of certain toxic anions and cations and the pH value. In terms of the risk of soil salinization, these waters have a 
medium level of hazard. Such irrigation water has certain limitations in use. If there is no noticeable reduction in the yield 
of the main crops at the SBIS, then watering with this water will lead to a noticeable loss of yield at the KIS for the most 
sensitive to salinity crops. KIS and SBIS irrigation water have medium risks of potential salinization of soils, which makes 
the application of gypsum a mandatory technological measure in the process of growing crops. Regarding the impact of 
sodium cations on agricultural plants, the quality of irrigation water on the lands of SBIS is low and medium, and on the 
lands of KIS – average. But at the end of the irrigation season under the influence of temperature and probable inflow into 
reservoirs along the route of transportation of mineralized groundwater, the use of such water on KIS lands requires 
significant restrictions due to the high risk of injury to plants with excess sodium cations. The low initial content of chlorine 
anions in the Southern Bug River, which does not change significantly in the process of water transportation, does not 
lead to toxic effects on plants in all lands of both irrigation systems hydrocarbonates dominate among all anions in irrigation 
water, both on SBIS and on KIS, but the content of bicarbonates does not exceed the normative indicators inherent in 
"average danger of influence on soil solution". At the same time, the presence of large relative amounts of hydrocarbonate 
anions and sodium cations leads to high values of the "residual sodium carbonate index" (RSCI), especially in the KIS, 
which indicates the potential danger of rising sodium in water, which can have negative consequences for soil and for the 
plant. The pH values of irrigation water on the entire transport route in all terms of measurement often fall into the range 
of values acceptable for agricultural plants. Thus, the assessment of water used in SBIS and KIS, for most parameters 
shows an average and low agronomic quality, and therefore only limited use of this water for irrigation is possible. This is 
especially true of KIS lands. 
 
Keywords: irrigation water; electrical conductivity; mineralization; soil salinization; sodium cations; chlorine anions; 
hydrocarbonate anions; pH. 
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