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С ПЕКОТНИЙ помірно-континентальний, але засушливий 
клімат півдня України, для якого характерним є дефіцит та 

нестійкість природного зволоження, з тривалими бездощовими пері-
одами в 30-60 днів і більше, що призводить до висушування верхньо-
го шару ґрунту і завдяки чому врожайність і валові збори зерна, кор-
мів та іншої продукції рослинництва зазнають тут різких коливань: у 
посушливі роки зменшуються в 2-3 рази [96] – є одним з головних 
визначаючих факторів  широкого застосування зрошення на півдні 
України [96; 128].  

Основна частина сільськогосподарського виробництва півдня 
України (Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області, 
Крим) функціонують в зоні ризикового землеробства, тому збільшен-
ня врожайності сільськогосподарських культур та інтенсифікація зем-
леробства цього регіону є другим головним фактором у розвитку зро-
шення на півдні України [14; 75]. Сьогодні державою визнано, що 
зрошення є необхідним фактором, від якого сільськогосподарське 
виробництво хоча ускладнюється та дорожчає, але підвищується його 
ефективність та сталість [96; 97]. Воно суттєво збільшує врожаї сіль-
ськогосподарських культур і сприяє зростанню доходу від продажу 
значно більшої кількості сільськогосподарської продукції. 

Зрошувані території півдня України (більше 2,1 млн. га), що ста-
новлять від загальної площі зрошуваних земель України 85% [128], 
розташовані, головним чином, у степовій зоні регіону: в Херсонській, 
Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях і 
Республіці Крим. У роки ефективного ведення зрошуваного земле-
робства на них вироблялося біля 50% кормових, 90-95% овочевих 
культур, 50-70% зернових культур та багаторічних трав, зокрема, в 
Херсонській області на зрошуваних землях отримували 46% продук-
ції рослинництва, у Запорізькій – 30%, Одеській – 29%, Миколаївсь-
кій – 28%.  

Зрошення в Південному Степу забезпечує виробництво 77% зерна 
кукурудзи, 85% овочів та понад половини всіх обсягів кормів. При 
тому, що зрошувані території займають у сільськогосподарських угід-
дях Херсонської області 22,7%, вони дають 45,8% валової продукції  
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рослинництва, в Одеській відповідно 9,4 та 23,2%, у республіці Крим 
20,5 та 45,9%, в Миколаївській області при площі 9,4% від усіх угідь 
вони дають 24,7% усієї продукції рослинництва [68]. Економічні роз-
рахунки ефективності зрошувальних меліорацій, які проведені в ін-
ституті аграрної економіки УААН, свідчать, що додатковий чистий 
прибуток від зрошення є в 2,6 разів вищим, порівняно з незрошувани-
ми територіями.  

Але формування більш високої врожайності культур за допомо-
гою зрошення потребує великого обсягу додаткової вологи. Приріст 
урожайності сільськогосподарських культур в 1,5 раза потребує збіль-
шення зрошувальних норм у середньо сухий рік для багаторічних 
трав на 11%, пізньої капусти на 28%, кукурудзи на силос на 40%, кар-
топлі на 18%. Саме для зони південного Степу в Україні характерні 
максимальні показники водоспоживання більшості сільськогосподар-
ських культур. Це, в свою чергу, накладає певні вимоги на якість во-
ди, яка подається на сільськогосподарські угіддя. 

Широке використання значних обсягів поверхневих вод для тех-
нологічних потреб атомних електростанцій (АЕС) та інших ядерних 
об’єктів, а також продовження надходження до річок України значної 
кількості радіоактивних речовин через аварійний їх викид на Чорно-
бильській АЕС сприяють надходженню радіонуклідів у води поверх-
невих водойм, які служать джерелами водного забезпечення зрошува-
льних систем. Через наявність при зрошуванні прямого шляху пере-
ходу радіонуклідів у сільськогосподарські культури зі зрошувальної 
води, успішне ведення сільського господарства в умовах зрошення 
водою, яка містить радіонукліди, потребує специфіки організації і 
структури радіаційного моніторингу в сфері сільськогосподарського 
виробництва, одним із головних напрямків якого є пошук шляхів зни-
ження надходження радіонуклідів у сільськогосподарські культури.  

На процес накопичення радіонуклідів сільськогосподарськими 
культурами впливає комплекс факторів: кліматичні умови, властивос-
ті ґрунтів, фізико-хімічні властивості радіонуклідів, мінеральний 
склад зрошувальної води, біологічні особливості рослин та ін. Роль 
основних фізико-хімічних факторів і агрохімічних показників ґрунту, 
що визначають швидкість переходу радіонуклідів у системі “ґрунт – 
рослина”, на даний час вивчено достатньо повно, хоча в кількісному 
відношенні вплив окремих властивостей ґрунту для різних радіонук-
лідів неоднаковий. А ось поведінка радіонуклідів та перехід їх у рос-
лини при зрошуванні при дії комплексу факторів: різних показниках 
мінерального складу води та різних умовах надходження радіонуклі-
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дів у зрошувальну воду тощо – досліджені ще недостатньо. Також 
відсутні дослідження з оцінки комплексу факторів на формування 
радіаційної обстановки на території зрошуваного масиву. Для півдня 
України сьогодні характерна наявність численності факторів, які фор-
мують достатньо помітний радіаційний рівень у водному середовищі, 
що, в свою чергу, сприяє збагаченню радіоактивними речовинами 
харчових продуктів, особливо тих, виробництво яких пов’язано зі 
зрошуваними сільськогосподарськими культурами. 

Радіаційний моніторинг довкілля і, насамперед, у сфері агропро-
мислового комплексу відіграє важливу роль при оцінці впливу радіа-
ційних факторів на сукупність живих істот та на людину. Важливе 
значення при цьому має аналіз міграції радіонуклідів через сільсько-
господарські ланцюжки, бо через споживання продуктів харчування, 
які містять радіоактивні речовини, в багатьох ситуаціях пов’язано 
додаткове опромінення населення. Останнє є сьогодні особливо акту-
альним у зв’язку зі змінами поглядів багатьох вчених-радіобіологів на 
вплив “малих доз” опромінення на організм. З огляду на сучасний 
науковий підхід до дії малих рівнів опромінення людини, з численних 
підтверджень їх шкідливого впливу на біологічні процеси, які відбу-
ваються в організмі, нагальною потребою є пошук будь-яких заходів, 
що сприяли б зниженню  надходження радіонуклідів до людини.   

Своєрідність природнокліматичних умов Миколаївського регіону, 
існування різних факторів, які впливають на надходження радіонуклі-
дів у зрошувальну воду (забруднення річок чорнобильським аварій-
ним викидом, стічними водами Криворізького гірничопромислового 
басейну і “станційними” радіонуклідами Південноукраїнської та За-
порізької АЕС), а також особливості зрошуваного землеробства 
(засоленість і заболоченість ґрунтів, норми зрошення сільськогоспо-
дарських культур, дощувальна техніка та ін.) зумовлюють специфіч-
ність радіаційної ситуації на зрошуваних територіях регіону.  

Проведення в південному регіоні України робіт з оцінки динаміки 
радіоекологічної ситуації в районах функціонування зрошувальних 
систем дозволили визначити на території кожного зрошуваного маси-
ву наявність суттєвих особливостей і різниці в формуванні радіонук-
лідного складу зрошувальної води, в міграції радіонуклідів у біоцено-
зі зрошуваних масивів, а також у розмірах додаткового дозового нава-
нтаження на населення за рахунок споживання сільгосппродукції, 
отриманої зі зрошуваних угідь. 


