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Для сучасного етапу розвитку зрошення в Україні однією  з 

ключових проблем є значне скорочення площ поливу, саме тому 

особливого значення набувають дослідження зміни стану зрошуваних 

ґрунтів після припинення їх зрошення.  

Завданням досліджень було встановлення спрямованість 

ґрунтових процесів на землях, що вилучені зі зрошення або тимчасово 

не зрошуються. Дослідження проводилися на темно-каштановому 

середньосуглинковому ґрунті в зоні дії Інгулецького зрошувального 

масиву (дослідні поля Інституту зрошуваного землеробства НААН) на 

ділянках із зафіксованим припиненням зрошення за такою схемою: без 

зрошення (контроль), зрошення 45 років і варіанти після припинення 

зрошення: 11, 18 і 29 років.  

При проведенні досліджень керувались загальноприйнятими 

методиками і відповідними Державними стандартами. 

Вивчення сольового режиму темно-каштанового середньо-

суглинкового ґрунту показало, що після 11 років припинення зрошення 

загальна кількість солей у шарі 0-30 см зменшилась  лише на 0,002% 

(табл. 1).  

Зменшення відбулося за рахунок сульфат-іонів та іонів хлору при 

зростанні кількості гідрокарбонатів. У цей же час у метровому шарі 

ґрунту спостерігається значне зменшення як загального вмісту солей 

(на 0,011%), так й токсичних (на 0,009%) порівняно зі зрошуваним 

варіантом.  

Наслідком 18-річного перебування темно-каштанового середньо-

суглинкового ґрунту поза зрошення стало подальше розсолення 

ґрунтового профілю. При цьому загальна кількість солей у шарі 0-30 см 

відповідно до зрошуваних ґрунтів зменшилась на 0,019 %, токсичних – 

0,025 %. У метровому шарі ґрунту спостерігається значне зменшення 

як загального вмісту солей (на 0,026 %), так і токсичних (на 0,029%) 

порівняно зі зрошуваним варіантом.  

Найбільш істотні зміни іонно-сольового складу метрового шару 

ґрунту спостерігаються після 29-річного припинення зрошення.  

 

 



Таблиця 1  

Зміни сольового складу темно-каштанового ґрунту при 

зрошенні та після вилучення їх зі зрошення 

Варі-

ант 

Шар 

ґрун-

ту, см 
рН 

Вміст іонів, мекв/100 г ґрунту 
Са2+: 

Nа+ 
Сума солей 

НС

О3
- 

Сl- 
SО4

2

- 
Са2+ 

Мg2

+ 
Nа+  

загал

ьних 

токси

чних 

1 

0-30 7,3 0,28 0,24 0,50 0,55 0,20 0,27 2,03 0,058 0,031 

0-100 7,5 0,46 0,20 0,50 0,53 0,20 0,43 1,23 0,076 0,042 

2 

0-30 7,7 0,64 0,16 0,50 0,30 0,40 0,60 0,50 0,094 0,067 

0-100 7,8 0,76 0,21 0,64 0,30 0,26 1,05 0,30 0,121 0,087 

3 

0-30 7,4 0,75 0,15 0,38 0,45 0,43 0,40 1,12 0,092 0,055 

0-100 7,6 0,74 0,18 0,58 0,33 0,25 0,92 0,36 0,110 0,078 

4 

0-30 7,3 0,32 0,26 0,53 0,48 0,28 0,35 1,37 0,075 0,042 

0-100 7,6 0,58 0,18 0,56 0,45 0,23 0,64 0,70 0,095 0,058 

5 

0-30 7,3 0,31 0,25 0,52 0,50 0,23 0,35 1,43 0,074 0,039 

0-100 7,6 0,55 0,19 0,55 0,47 0,24 0,58 0,81 0,092 0,055 

Примітка: 1 – Без зрошення (контроль); 2 – Зрошення 45 років; 3 – 11 років 

після припинення зрошення; 4 – 18 років після припинення зрошення; 5 – 29 років 

після припинення зрошення. 

 

При цьому рН ґрунту та вміст іонів хлору, сульфатів і катіонів 

кальцію, магнію стали наближатись до контрольного (без зрошення) 

варіанту. Слід зазначити, що відношення Са до Nа зросло у 0-30 см шарі 

з 0,50 до 1,43 одиниці, що сприяло зниженню токсичних солей до рівня 

контрольного (без зрошення) варіанту.  

Процеси солеобміну в ґрунтах Інгулецького зрошуваного масиву 

пов’язані зі станом грунтово-поглинального комплексу (ГПК), 

насамперед з якісним складом обмінних катіонів. Нашими 

дослідженнями встановлено, що тривале зрошення (45 років) ґрунтів 

водами ІІ класу призвело до слабкого осолонцювання за сумою катіонів 

натрію та калію. Спостереження за процесом розвитку осолонцювання 

показали, що найменша кількість обмінного кальцію у ґрунті – 67,8% 

зафіксована на зрошуваному варіанті (табл. 2).   

Також у ньому найбільшій вміст магнію – 29,4% та натрію – 2,8% 

від суми катіонів. 



Таблиця 2 

Зміни складу обмінних катіонів темно-каштанового ґрунту при 

зрошенні та після вилучення зі зрошення (шар 0-30 см) 

Варіант 

Вміст обмінних 

катіонів, мекв/100 

г ґрунту 

Сума 

обмінних 

катіонів, 

мекв/100 

г ґрунту 

Ca2+% 

до 

суми 

Mg2+% 

до 

суми 

Nа, % 

до 

суми 
Са2+ Мg2+ Nа+ 

Без зрошення 

(контроль) 
13,2 4,8 0,3 18,30 72,1 26,2 1,6 

Зрошення 45 

років 
12,0 5,2 0,5 17,70 67,8 29,4 2,8 

11 років після 

припинення 

зрошення 

12,8 5,0 0,5 18,30 69,9 27,3 2,7 

18 років після 

припинення 

зрошення 

12,8 4,9 0,4 18,10 70,7 27,1 2,2 

29 років після 

припинення 

зрошення 

12,9 5,0 0,4 18,30 70,5 27,3 2,2 

 

В цілому ж коливання вмісту увібраних основ у ґрунті 

пояснюється, головним чином інтенсивністю зрошення окремих 

культур у сівозміні та процесами розсолення у міжвегетаційний період 

за рахунок осінньо-зимових опадів. 

У ґрунті ділянок з 11-річним припиненням зрошення сума 

увібраних основ становить 18,3 мекв/100 г ґрунту. Вміст увібраного 

кальцію в орному шарі ґрунту становить 12,0 мекв/100 г ґрунту, або 

67,8 % суми обмінних катіонів. Увібраний магній в орному шарі ґрунту 

становить 5,2 мекв/100 г ґрунту, або 29,4 % суми обмінних катіонів. 

Вміст обмінного натрію в орному шарі ґрунту становить 0,5 мекв/100 г 

ґрунту, або 2,74 % суми обмінних катіонів. Визначено, що 11-річного 

періоду перебування поза зрошення недостатньо для відновлення 

якісного складу обмінних катіонів до контрольного (без зрошення) 

варіанту.  

Більш істотні  зміни ґрунтово-поглинального комплексу темно- 

каштанового ґрунту проходять через 18 років після припинення 

зрошення. При цьому відмічається збільшення кількості обмінного 

кальцію у ґрунті до 70,7 % та зменшення обмінного натрію – до 2,2 % 

від суми обмінних катіонів відповідно до зрошуваних ґрунтів. 

Після 29-річного припинення зрошення сума увібраних основ в 

орному шарі ґрунту становить 18,30 мекв/100 г ґрунту, вміст 

увібраного кальцію – 12,9 мекв/100 г ґрунту, тобто 70,5 % суми 

обмінних катіонів, магнію – 5,0 мекв/100 г ґрунту, або 27,3 % суми 



обмінних катіонів, а натрію – 0,4 мекв/100 г ґрунту, або 2,2 % суми 

обмінних катіонів. Але й через 29 років безполивного періоду вміст 

обмінного натрію у ґрунті не знижується до рівня контрольного 

варіанту. 

Не менш важливим є показники щільності будови ґрунту та 

пористості. У незрошуваному ґрунті щільність складання у шарі 0-30 

см становить 1,30 г/см3. Зрошення водами Інгулецького каналу темно-

каштанового ґрунту протягом 45 років привело до істотного 

збільшення цього показника – 1,38 г/см3. Але вже після 11 років 

припинення зрошення відбувається зменшення щільності складання 

ґрунту до 1,35 г/см3, після 18 років – до1,33 г/см3 (швидкість зменшення 

щільності складання в орному шарі становить 0,005 г/см3 за рік), а після 

29 років – наближається до незрошуваного ґрунту та становить 1,31 

г/см3 (табл. 3). 

Між пористістю та щільністю складання є зворотна залежність: 

чим щільніша порода, тим менша його пористість. Загальна пористість 

незрошуваного ґрунту в орному шарі становить 50,19 %. Під дією 

тривалого зрошення (45 років) спостерігається її зменшення порівняно 

з незрошуваним, яка становить 47,13 % (зменшується на 6,1 відносних 

відсотків) (табл. 3). 

 

Таблиця 3  

Щільність складення та пористість темно-каштанового ґрунту 

на зрошуваних та вилучених зі зрошення ґрунтах (шар 0-30 см) 

№ 

вар. 
Варіант 

Щільність 

складення, г/см3 
Пористість, % 

1. 
Без зрошення 

(контроль) 
1,30 50,19 

2. Зрошення 45 років 1,38 47,13 

3. 
11 років після 

припинення зрошення 
1,35 48,28 

4. 
18 років після 

припинення зрошення 
1,33 49,04 

5. 
29 років після 

припинення зрошення 
1,31 49,81 

 НІР05   0,06   0,09 

 

Після 11 років припинення зрошення відбувається незначне 

збільшення загальної пористості в орному шарі, порівняно із 

зрошуваним ґрунтом, і становить 48,28 %, після 18 років – 49,04 %, а 

після 29 років – наближається до незрошуваного ґрунту і становить 

49,81 %, тобто порівняно із зрошуваним ґрунтом зросла на 5,7 

відносних відсотків. Тобто, у всіх варіантах з припиненням зрошення 



відмічається підвищення пористості у шарі ґрунту 0-30 см, яка 

коливалась в межах 48,28-49,81%. 

Висновки. Після припинення зрошення водами ІІ класу 

Інгулецької зрошувальної системи домінуючою закономірністю є 

розсолонцювання зрошуваних ґрунтів та поліпшення їх фізичних 

властивостей. Швидкість та інтенсивність розсолонцювання залежить 

від рівня осолонцювання, який було досягнуто в період зрошення, а 

також кількості й динаміки прісних атмосферних опадів у 

післязрошувальний період. 


