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Постановка проблеми. В умовах Південного Степу України для запобі-

гання небажаним наслідкам господарської діяльності слід розробляти й впро-
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ваджувати низку агротехнологічних заходів: дотримання сівозмін, вирощуван-

ня багаторічних кормових трав, диференційовані методи обробітку ґрунту, 

застосування сортів і гібридів стійких проти шкідників і хвороб, використання 

біологічних методів боротьби з шкідливими організмами тощо. Особливо по-

мітний вплив на середовище спостерігається в умовах зрошення, коли завдяки 

надходження великої кількості вологи при застосуванні штучного зволоження, 

відбувається суттєва трансформація майже всіх абіотичних та біологічних 

складових агроценозів, що потребує використання науково обґрунтованих 

методологічних підходів для ведення землеробства, зокрема, щодо оптимізації 

структури посівних площ та підбору культур з врахуванням показників зрошу-

вальних систем. 

Стан вивчення проблеми. В останні роки виникла велика диспропорція 

між потребами у поливній воді сільськогосподарських культур і спроможністю 

зрошуваних систем. Так, за існуючої в теперішній час структури посівних 

площ зони зрошення півня України в травні і в червні використовуються лише 

– 30-50% поливної води, яка подається в магістральні канали. Решта йде на 

скид, що здорожує її вартість і призводить до необґрунтованих витрат води та 

коштів. За 20-річний період спостережень в Інституті зрошуваного землеробс-

тва НААН України врожайність зерна озимої пшениці після кукурудзи на си-

лос в середньосухі роки становила 43.4 ц/га, а кукурудзи – на 24,1 ц/га більше. 

Навіть в беззмінних посівах кукурудзи за цей період врожайність зерна стано-

вила 57,3 ц/га, що на 7 ц/га вище, ніж у озимої пшениці після багаторічних 

трав. В відмітимо, що збільшення питомої ваги кукурудзи у сівозміні з 28,5 до 

57,1-71,5% сприяє зниженню середньої зрошувальної норми по сівозміні на 

22,0-28,9%, підвищуючи продуктивність сівозміни на 8,3-22,5% та вихід зерна 

з гектару ріллі на 6,9-43,5% [1-5]. 

Науковими дослідженнями встановлено, що при питомій вазі поливних 

земель у господарстві до 15-20% ріллі, під зернові культури на них доцільно 

відводити до 30% площі, під кормові – 50-70%. У господарствах з розвинутим 

зрошенням частка зернових культур у структурі посівів може бути збільшена 

до 45-50%, а під кормовими культурами при цьому скорочена до 20-30% [6, 7]. 

Завдання та методика досліджень. Завданням досліджень було розро-

бити програмне забезпечення для оптимізації структури посівних площ з вра-

хуванням показників гідромодулю зрошувальних систем та біологічних особ-

ливостей сільськогосподарських культур.  

Прикладні комп'ютерні програми розроблені на основі бази знань в 

зрошуваному землеробстві, які надають фахівцям можливість оптимізувати 

процес прийняття управлінських рішень при вирощуванні сільськогосподарсь-

ких культур, за рахунок стратегічного планування та оперативного коригуван-

ня елементів технологій вирощування з урахуванням природних та господар-

сько-економічних чинників [8, 9].  

Результати досліджень. За результатами досліджень вчених Інституту 

зрошуваного землеробства НААН України та інших наукових установ було 

розроблено спеціальне програмне забезпечення для оптимізації посівних площ 

та зменшення витрат поливної води. Крім того, використання програмного 

продукту дозволить уникнути втрати продуктивності рослин внаслідок недо-

статнього забезпечення водою насосними станціями при спів паданні строків 
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поливу пізніх ярих культур.  

В програмному середовищі Microsoft Office Excel 2003 був створений 

Програмно-інформаційний комплекс "Гідромодуль", який містить усі необхід-

ні матеріали для моделювання сівозмін з різним ступенем насиченості основ-

ними сільськогосподарськими культурами з урахуванням проектних потужно-

стей зрошувальних систем та насосних станцій, площі поливних земель, які 

обслуговуються окремими насосними станціями.  

Використання розробленого програмно-інформаційного комплексу роз-

починається з введення основних відомостей про господарство та зрошуваний 

масив. Зокрема розглядаються питання загальної площі зрошуваних земель, вка-

зуються марки дощувальних машин, їх кількість, максимальна площа поливу од-

нією машиною за сезон, продуктивність машин. Крім того, наводяться дані про 

максимальну водо потребу, проектні потужності насосних станцій тощо.  

Після заповнення відповідних граф параметрів насосної станції необ-

хідно вибрати культури за біологічними ознаками яких автоматично форму-

ється неукомплектований графік поливів. Після його формування необхідно 

перейти до допоміжного вікна "Вихідні дані", де відображені показники витрат 

зрошувальної води по культурах сівозміни (рис. 1).  

У відомості неукомплектованого та укомплектованого графіків поливів 

необхідно провести коригування строків призначення поливів у часу й просто-

рі, виходячи з біологічних особливостей культур, що вирощуються у сівозміні.  

 

 
Рисинок 1. Допоміжні таблиці з вихідними параметрами для створення укомпле-

ктованого графіку поливів сівозміни 

Користуючись відомістю та показниками сумарного водоспоживання та 

середньодобового випаровування рослинами необхідно зміщувати в електрон-

ній таблиці "Укомплектований графік поливів" строки початку та припинення 

вегетаційних поливів.  

Слід зауважити, що всі розрахунки по зрошуваним площам необхідно 

проводити в осінньо-зимовий період та узгоджувати їх з водогосподарськими 
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організаціями. Якщо пропускна потужність зрошувальної системи не в змозі 

забезпечити повне покриття дефіциту вологи, особливо, в критичні періоди 

розвитку рослин, тоді слід переглянути структуру посівних площ з метою зме-

ншення питомої ваги вологолюбних культур (пізніх ярих), які поливаються в 

період з другої декади червня по третю декаду серпня. 

Результатами цієї роботи ПІК "Гідромодуль" автоматично сформує уко-

мплектований графік поливів згідно якого і проводяться поливи з коригуван-

ням поточних погодних умов протягом вегетаційного періоду (рис. 2). Крім 

того, є можливість проводити економічні розрахунки з використанням змоде-

льованих показників витрат поливної води та інших агроресурсів.  

Висновки. Впровадження розробки через Обласне управління водного 

господарства Херсонської області на Краснознам’янскій зрошувальній системі 

у Голопристанському та Скадовському районі дозволило оптимізувати роботу 

насосних станцій, уникнути пікових показників у їх роботі та попередити зни-

ження врожаю сільськогосподарських культур внаслідок недостатнього воло-

гозабезпечення рослин. 

 
Рисунок 2. Формування укомплектованого графіку поливів за допомогою ПІК "Гід-

ромодуль" 
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Постановка проблеми. В останні роки кукурудза займає перше місце у сві-

ті за показниками врожайності та валових зборів зерна. Стрімкі темпи росту виро-

бництва цієї культури обумовлені високими кормовими, харчовими та технічними 

якостями, а також надзвичайно високій позитивній реакції на новітні технологічні 

розробки, в тому числі, й використання краплинного зрошення. На зрошуваних 

землях при поєднанні з впливом достатньої кількості теплоенергетичних ресурсів 

кукурудза має найвищу зернову продуктивність порівняно з усіма іншими куль-

турами. Крім того, кукурудза здатна за високої культури землеробства витрачати 

найменшу кількість вологи на отримання додаткової кількості зерна. Одними з 

головних елементів технології вирощування різних за скоростиглістю гібридів 

кукурудзи при краплинному способі поливу є густота стояння рослин та фон азо-

тного живлення, які дозволяють найбільш ефективно використовувати природно-

кліматичний потенціал Південного Степу України для отримання високих і якіс-

них урожаїв зерна, найкращих економічно-енергетичних показників, вирішення 

питань ресурсозбереження [1].  

Стан вивчення проблеми. В сучасному землеробстві кукурудза харак-
теризується як високоокультурена рослина, яка практично не здатна до самоо-

новлення та розповсюдження в природних біоценозах. Разом з тим, ця культу-

ра відноситься до основних зернових культур сучасності, завдяки високій про-

дуктивності, морфологічній та біологічній пластичності, стійкості до несприя-


