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ОБ~РУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЗРОШЕННЯ В АГАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено доцільність запровадження сис
теми зрошення в конкретному аграрному підприємстві. Проаналі
зовано показники урожайності основних сільськогосподарських 
культур за останні п'ять років, динаміку середньорічної темпера
тури повітря за цей період і потребу води для основних культур 
(кукурудза, соняшник, пшениця) підприємства, в яких враховуєть
ся транспірація культури та випаровування поверхні ~рунту. Роз
раховано динаміку зміни урожайності кукурудзи за умов додатко
вого зволоження при її вирощуванні. Встановлено, що одним з 
найкращих рішень знизити дефіцит води при вирощуванні зазна
чених сільськогосподарських культур є будівництво крапельної 
системи зрошування, за допомогою якої вирішується не тільки 
проблема дефіциту води, але й забезпечується надходження мі
неральних добрив безпосередньо до кореневої системи рослин. 
Розраховано зведені витрати води та електроенергії на експлуа
тацію зрошувальної системи в умовах підприємства. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: урожайність, температура повітря, потреба во
ди, зрошення. 
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JUSTIFICATION OF ADISABILIТY OF IMPLEMENTATIO 
OF IRRIGA TION IN AGRARIAN ENTERPRISE 

ANNOTATION. Опе of the fuпdameпtal problems of agriculture deve
lopmeпt, so-called «short-term problem», that meaпs а flexibility of 
yield апd, respectively, farm iпcomes from year to year оп the 
example of specific agrariaп eпterprise is iпvestigated. Опе of the 
ways for еІіmіпаtіоп of this problem Ьу implemeпtatioп of irrigatioп 
system is justified. The yield iпdicators for the last five years are 
aпalyzed. The flexibility of mаіп crops for wiпter wheat is 21 ,05 %, rye -
30,78 %, buckwheat - 43,40 %, соrп - 27,63 %, millet - 8,55 %, 
suпflower - 34,02 %, sоуЬеап - 54,73 %. The flexibility of average 
moпthly temperature of air for the same period is іп diapasoп from 2,5 % 
іп August to 208 % іп December. Wiпter is much warmer іп com
parisoп with пorm. December is warmer іп average оп 2,5 °С, Jaпuary -
оп на 3,1 °С, February - оп 2,5°С. The same tепdепсу is also 
for spriпg - March is warmer оп 4, 1 °С, April - оп 1,8 °С, Мау - оп 
1,7°С. 
The пееd for water апd actual deficit of water for such mаіп crops as 
соrп, suпflower, апd wiпter wheat is calculated. The water deficit for 
соrп is 18,7 %, suпflower - 16,73 %, wiпter wheat - 18,51 %. Опе 
of the best decisioпs for еІіmіпаtіоп of the water deficit is buildiпg of 
drops irrigatioп system that resolves поt опІу this problem, but also will 
provide of fertilizers directly to the roots systems of the plaпts. 
The dyпamic іп chaпge of соrп yield іп сопdіtіоп of irrigatioп system 
апd cumulative water апd electricity speпdiпg is calculated. Average 
iпcreasiпg of соrп yield іп сопdіtіоп of irrigatioп will Ье 5,9 tоп per 
hectare, cumulative water speпdiпg will Ье 3583 m3 per hectare апd 
286.64 m3 per опе tоп of graiп, electricity speпdiпg will Ье 1988.57 
Kw per hectare апd 159,09 Kw per tоп of соrп. 
КЕУ WORDS: yield, temperature of air, пееd of water, irrigatioп. 

Вступ. Високий природній потенціал українських грунтів у 
поєднанні з сучасними технологіями обробітку груюу можуть 
забезпечити високий врожай сільськогосподарських кулЬ1ур. 
Однак, ні сучасні технології у рослинництві (новітні гібриди, со
рти, техніка), а ні висока природня родючість грунтів не зможуть 
забезпечити ефективний результат за відсутності одного з голов
них чинників отримання високих врожаїв - необхідної кількості 
вологи. Тому, дослідження впровадження зрошення в агарних пі
дприємствах, як одного з шляхів їх стабільного розвитку, є для 
багатьох з них першочерговим завданням в умовах сьогодення, . . 
що характеризуються значним шдвищенням температури повп-

ря, грунту та води (тенденція глобального потепління). 
Аналізом технологічних аспектів систем зрошування та їх ви

дів займалися вчені С.В. Бабушко, Т. М. Герлянд, В.С. Гоч, 
АТ. Каленіков, В.М. Корюненко, А.В. Колганов,О.Б. Кошук, 
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М.С. Кравченко, О.Б. Кошук, ПС. Лозовіцький, П Г. Лузан, 
Ю.Г. Масікевич, І.А. Мося, А.А. Негадайло, В.І. Пастухов, 
М.І. Ромащенко, В.М. Сторчоус, О.В. Шестопалов та інші. 

Постановка завдання. Аналіз досліджень проблем зрошу
вання в аграрних підприємствах України засвідчив необхідність 
розробок з обгрунтування доцільності впровадження зрошення в 
конкретних аграрних підприємствах. Саме прикладний аспект 
таких досліджень набуває все більшої актуальності в умовах пот
реби гарантування зниження коливання урожайності сільського-. . . 
сподарських культур за роками та шдвищення дохщносп аграр-

ного виробництва. Саме такому дослідженню і присвячена дана 
стаття. Завданням статті є обгрунтування доцільності запрова
дження зрошення в ПСП «Яна Плюс», що знаходиться в Сновсь
кому районі Чернігівської області та розрахунок відповідних те-. . . 
хшко-економ1 чних показниюв. 

Результати. Однією з фундаментальних проблем аграрних 
підприємств є нестабільність урожайності сільськогосподар
ських культур, і, відповідно, доходів за роками (так звана ко
роткос!рокова ~роблема). Розгляне~о дану проблему і мож
ливосп її вир1шення на приклад~ конкретного аграрного . . . 
шдприємства, а саме приватного сшьськогосподарського шд

приємства (ПСП) «Яна плюс», що розташоване в Чернігівсь
кій області Сновського району шляхом обгрунтування впро
вадження системи зрошування. Спочатку охарактеризуємо 
поточну ситуацію, а потім обгрунтуємо напрямки з впрова
дження зрошення. 

Земельний банк ПСП «Яна Плюс» складає 6890 га, орендовані 
землі знаходяться на території шести сільських рад - с. Петрівка 
(1570 га), с. Старі Боровичі (1210 га), с. Полісся (425 га), 
с. Горськ (135 га), с. Гвоздіковка (1300 га), с. Жовідь (2250 га), 
середній розмір поля в підприємстві становить - 101 га, а серед
ня відстань до елеваторного комплексу в с. Камка - 15 км. 

Аналізуючи одержані дані результатів вирощування основ
них культур у ПСП «Яна Плюс» з 2014 по 2018 роки (табл. 1), 
видно, що середня урожайність пшениці озимої становить 
49,38 ц/га, що є досить посереднім показником для даного ре
гіону. Максимальний урожай протягом досліджуваного періо
ду становив 56,91 ц/га, а мінімальний 34,8 ц/га, коефіцієнт ва
ріації становить 21,05 %. Дещо гірші показники урожайності 
має жито, середня урожайність на рівні 37,18 ц/га, максималь
на урожайність становила 48,88 ц/га, а найменша 26,01 ц /га. 
Варто відмітити що дана урожайність жита була у 2017 році, а 
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різке зменшення врожайності спровокувало сильне пошко
дження посівів градом. Щодо гречки, то середня урожайність 
становила 10,7 ц/га, а максимальна 14,39 ц/га, мінімальна 
7,51 ц/~а, з коефіцієнта~ варіації 32,4 %. Такі розбіжності зу
мовлею великою чутлив1стю даної культури до погодних умов 

і низьким рівнем біологічної реакції на добрива. 

АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ ОСНОВНИХ КУЛЬТУР 
НА ПСП <<ЯНА ПЛЮС», 2014-2018 рр. 

Таблиця 1 

Аналіз урожайності культур 2014-2018 рр. 

Культури 
Коефіцієнт 

Середня, ц/га Максимальна, ц/га Мінімальна, ц/га 
варіації,% 

Пшениця озима 49,38 56,91 34,80 21,05 

Жито 37,18 48,88 26,01 30,78 

Гречка 10,70 14,39 7,51 32,40 

Кукурудза на зерно 55,55 73,86 31,20 27,63 

Просо 18,52 19,63 16,71 8,55 

Соняшник 19,48 27,62 11,20 34,02 

Соя 9,68 14,50 4,35 54,73 

Джерело: таблиця розроблена авторами на основі даних форми 50 с-г і 4-сг за 
2014-2018 рік по підприємству ПСП «Яна Плюс». 

Одна з основних культур у підприємстві є кукурудза на зерно. 
Її середня урожайність становить 55,55 ц/га, найвища -
73,86 ц/га, а найменша 31,2 ц/га. Коефіцієнт варіації становить 
27,63 %. Не менш значущою культурою є соняшник із середньою 
урожайністю 19,48 ц/га, найкращі результати по урожайності 
знаходяться на рівні 27,62 ц/га, а найгірші 11,2 ц/га і з коефіцієн
том варіації 34,02 %. 

Для комплексного розуміння умов господарювання та причин 
коливання врожайносп сшьськогосподарських культур на землях 
ПСП «Яна Плюс», нами було здійснено аналіз клімату регіону, 
що дозволить у подальшому обгрунтувати доцільності запуску 
проекту системи зрошення (табл. 2). 
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Таблиця 2 

ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОДОБОВОЇ ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ, 0С 
НА ЗЕМЛЯХ ПСП <<ЯНА ПЛЮС», 2014-2018 рр. 

Середньодобова температура повітря, 0С Аналіз 

>. 'о,_ 

" >. 
~ 

Місяць о t; "' "' о ~~ :i: :i: :i: :i: :i: 
"'.s_.:::: 2014 2015 2016 2017 2018 ":'! ~ ~-а. ·а,=" w w 
~о і> :i: ::;: "' о. о ·- ::r '"' t;; о. "і: о. ~ 8 t;; .а-" 
g. а gj '"'" '"'·-о. "і: "і: "і:'-< о о. '"'·- ·01·01~ ~ 8!І u <О "і: (.)" 

Січень -7,3 -6,3 -2,7 -7,5 -5,9 1,4 --4,2 3,1 -85,7 

Лютий -5,9 -1,3 -1,4 -0,5 -3,3 -5,4 -2,4 3,5 -83,1 

Березень -1,2 5,8 4,3 2,5 4,6 -2,9 2,9 4,1 119,9 

Квітень 7,6 9,6 8,5 10 8,1 11 9,4 1,8 12,4 

Травень 14,1 16,7 15 15,4 13,4 18,4 15,8 1,7 11,9 

Червень 17,8 17,3 19,1 19,3 17,7 19,2 18,5 0,7 5,1 

Липень 18,9 21,5 19,8 21,2 18,3 20,3 20,2 1,3 6,3 

Серпень 17,9 19,8 20,5 19,7 20,3 20,9 20,2 2,3 2,5 

Вересень 12,9 13,6 16,4 14 14,8 16,5 15, 1 2,2 8,9 

Жовтень 6,7 5,5 5,3 5,3 6,8 9,5 6,5 --0,2 27,8 

Листопад 1,1 1,1 3,6 0,1 2,6 -0,3 1,4 0,3 116,5 

Грудень -3,3 -2,7 1,2 -2,1 0,8 -1,4 --0,8 2,5 -208,0 

Ср. Знач 6,6 8,4 9,1 8,1 8,2 8,9 8,6 1,9 5,4 

Джерело: таблиця розроблена авторами на основі даних взятих з метеостанції 
(с. Петрівка) ПСП «Яна Плюс». 

Провівши аналіз середньодобової температури повітря нами 
було вияв!Іено, що н~ території Сновського райо_ну, де розта~о
ване дослщжуване шдприємство, значно потепшшала зима вщ

носно норми. Грудень за нинішніх умов став тепліший у серед
ньому на 2,5 °С, січень - на 3,1 °С, лютий на 2,5 °С відповідно. 
Розглядаючи весняні місяці слід відмітити аналогічне зростання 

43 



середньодобових температур: березень + 4, 1 °С, квпень + на 
1,8 °С, травень+ 1,7°С. 

Також, слід відмітити, що останніми роками спостерігається 
різкий перехід ві~ міну~ових температур до плюсових, що ха
рактеризується вщсутюстю плавного переходу температури. 

Це нега:гивно впл~ва~ на озиr.;~і культури та значно ускладню~ 
можлив1 агротехючю операцlЇ, зокрема зменшує оптималью 

строки посіву ярих сільськогосподарських культур. Характер
ним стало зростання середньодобової температури в літні мі
сяці: у червні на 0,7 °С, у липні на 1,3°С, а в серпні на 2,3 °С. 
Осінній період характеризується збільшенням середньодобової 
температура у вересні на 2,2 °С , а от жовтень і листопад змін 
практично не зазнали. Загалом, за досліджуваний період з 
2014-2018 середньорічна температура повітря у Сновському 
регіоні зросла на 1,9° С відносно середньої багаторічної тем
ператури по регіону. Вся отримана нами інформація відповідає 
твердженням багатьох учених про різке підвищення темпера
тури в північній частині України (Київська, Житомирська, Че
рнігівська області), які історично позиціонувались як регіони з 
помірним і достатнім рівнем зволоження. Однак, нині дані ре-. . . 
ГІОf.ІИ поступово перетворюються в шсостепову зону, а окрем1 

репо ни - в степову зону. 

В умовах підвищення температури повітря ключовим еле
ментом, що впливає на рівень урожайності сільськогосподар
ських культур, є кількість опадів, що також знижується. Про
аналізувавши опади на землях господарства ПСП «Яна Плюс» 
протягом досліджуваного періоду, встановлено, що середня їх 
кількість складає 498,4 мм, а це на 90,6 мм нижче від серед
нього багаторічного показника по регіону в обсязі 589 мм. 
На основі аналізу виявлено, що в середньому в період актив
ного розвитку більшості культур (квітень-липень), землі під
приємства недотримують близько 25 мм опадів, а ті які випа
дають - часто є непродуктивними (випаровування води 
перевищує надходження води), що негативно пливає на уро
жайніс:гь культур. З~галом, можемо сказа:ги, ~о остатніми ро
ками кшьюсть опадш суттєво знизилась 1 попршилася їх рш
ном1рюсть. 

З метою обгрунтування необхідності зрошування нами було 
виконано розрахунок водопотреби для основних культур (ку
курудза, соняшник, пшениця) підприємства, в яких врахо
вується транспірація культури та випаровування поверхні грун
ту (табл. 3). 
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Таблиця З 

ДИНАМІКА ВОДОПОТРЕБИ ТА ДЕФІЦИТ ВОЛОГИ 

ЗА ОСНОВНИМИ КУЛЬТУРАМИ ПСП <<ЯНА ПЛЮС», 2014-2018 рр. 

Роки Аналіз 

Культури Показники 
Коефіцієнт 2014 2015 2016 2017 2018 середнє, 

мЗ/га варіації, о/о 

Водопотреба, 
мз/га 6734,4 6478,2 6228,1 6649 6850,3 6588 3,68 

Куку-
Надходження 
води завег. 3270 3320 3800 2570 3524 3296,8 13,85 

рудза період, мз /га 

Дифіцит 
вологи, мз /га -3464,4 -3158,2 -2428 -4079 -3326 -3291,2 -18,07 

Водопотреба, 
мз/га 7142,6 6915,4 5666,9 6045,1 6185,4 6391,08 9,66% 

Соняш-
Надходження 
води завег. 3106,5 3106,5 2935,5 2570 3296,5 3003 9,11 

ник період, мз /га 

Дифіцит 
вологи, мз /га -4036,1 -3808,9 -2731 -3475 -2889 -3388,08 -16,73 

Водопотреба, 
мз/га 4770,2 4520,1 5038,6 4916,6 4977,6 4844,62 4,27% 

Озима 
Надходження 
води завег. 2970 2542 2870 2240 3264 2777,2 14,25 

пшениця період, мз /га 

Дифіцит 
вологи, мз /га -1800,2 -1978,1 -2169 -2677 -1714 -2067,42 -18,51 

Джерело: таблиця розроблена авторами на основі даних метеостанції (с. Пет
рівка) ПСП «Яна Плюс» 

Згідно виконаних розрахунків протягом досліджуваного пері
оду водо потреба для кукурудзи на зерно в середньому становила 
6588 мз/га, а коефіцієнт варіації становив 3,68 %, середнє значен
ня надходження вологи протягом вегетаційного періоду кукуру
дзи становить 3296,8 мз/га, що вказує на наявність дефіциту в -
3291,2 мз/га, середньорічний коефіцієнт варіації дефіциту вологи 
по кукурудзі на зерно становив -18,07 %. Отже, кукурудза не 
може цілковито реалізувати потенційно можливу урожайність за 
наявного дефіциту вологи. Також спостерігається значних дефі-
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цит вологи по соняшнику, середньорічний дефіцит вологи по да
ній культурі становив - 3388,08 м /га, наявність значного дефі
циту забезпечується значною водопотребою соняшника, середні 
показники якої становлять 6391,08 мз/га, при цьому середньоріч
не показники надходження вологи протягом вегетаційного періо
ду становить 3003 мз/га, де коефіцієнт варіації становить 9,11 %, 
що в загальному зменшує можливу біологічну врожайність, яка 
закладена у використовуваних гібридах соняшника. 

Слід відмінити, що навіть при вирощуванні озимої пшениці в 
СновськоJМУ регіоні спостерігається дефіцит вологи в розмірі -
2067,42 мз/га. Оскільки водопотреба для озимої пшениці становить 
4844,62 мз/га, а середньорічне надходження лише 2777,2 мз/га. 

Для розкриття всього закладеного потенціалу можливої 
врожайності для будь-яких сільськогосподарських культур 
потрібно нівелювати одне з найважливіших обмежень - де
фіцит вологи. Найкращим рішенням для ліквідації дефіциту 
вологи є будівництво зрошувальної системи, яка дозволить не 
тільки подати необхідну вологу, а також добрива розчинені у 
воді, які будуть надходити безпосередньо до кореневої систе
ми рослин. 

Як видно з табл. 4, кількість опадів значно впливає на фор
мування урожаю та виступає одним з обмежуючих факторів 
росту урожайності. Найвища кількість опадів протягом дослі
джуваного періоду становила 386 мм (2018 рік), а при цьому 
кліматичний урожай становить 75,9 ц/га, що практично відпо
відає реальній урожайності кукурудзи в 2018 році в 73,9 ц/га. 
Середньорічна кількість опадів по Сновському регіоні складає 
321 мм, що відповідно до розрахунку кліматичного урожаю 
становить 65,9 ц/га. 

Відповідно, за рахунок додаткового надходження вологи (зро
шення) спостерігається можлива динаміка приросту урожайності 
кукурудзи на зерно, при додаткових 1 ОО мм опадів, відтак, зага
льна сума опадів за вегетаційний період кукурудзи становитиме 
421 мм, кліматичний урожай становитиме 81,3 ц/га. Найоптима
льнішою кількістю додаткових опадів є 350 мм, де за даних умов 
кліматичний урожай кукурудзи на землях ПСП «Яни Плюс» ста
новитиме 119,7 ц/га, також додаткових 350 мм опадів, що відпо
відає 3500 м/га і дозволяє цілком покрити дефіцит вологи в 
3291,2 мз/га. Враховуючи фізико-хімічні та агрохімічні показни
ки грунтів підприємства «Яна Плюс» найкращим типом поливу 
для нього є краплинне зрошення. 

46 



Таблиця 4 
ДИНАМІКА ЗМІНИ УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ 

ЗА УМОВ ДОДА ТК О ВОГО ЗВОЛОЖЕННЯ В ПСП <<ЯНА ПЛЮС» 

ПСП «Яна Плюс» 
Додаткове надходження 

вологи, мм за рахунок зрошення 

" Показники 
:i: " "' :i: ::'! ::'! 
§ "' ~ ~ ::'! "'1З ::'! 100 мм 200мм 300 мм 350 мм ::'! t; " " " i"cg . ::І § ·s;: .::: :E.::J 

·- ':! ~ "' §" .::: ~ 1Ц §" 
~-~ § '"'·- " ~о (.) ~ о 

Опади за вег. 386 288 321 421 521 621 671 
період, мм (О) 

Продуктивна волога, 345,2 276,6 299,7 369,7 439,7 509,7 544,7 
мм(W) 

Кліматичний урожай 75,9 60,8 65,9 85,3 99,6 118,0 125,1 
(Кув) ц/га 

Джерело: таблиця розроблена авторами на основі даних метеостанції ПСП 
«Яна Плюс» (с. Петрівка) 

Найоптимальніша ділянка поля (207 га) для будівництва зро
шувальної системи розташована на території Старо-Боровицької 
сільради, яка характеризується тим, що весь даний масив землі 
знаходиться на одному типі грунту, рельєф поля рівнинний без 
значних перепадів. Оскільки при краплинному поливі середньо
добова норма поливу на 1 га становить 50-70 мз /га, а площа по
ливу становитиме 207 га, відповідно середньодобове споживання 
води становитиме від 10400 мз/га, що відповідає 120 л/с. Якщо 
враховувати, що полив здійснюватиметься протягом 12 годин 
кожного дня, а вилив становитиме 240 ліс, то для забезпечення 
даної потреби потрібно 2 свердловин з дебітом 225 л/с. Таким 
чином, якщо враховувати, що зрошувальна норма на ПСП «Яна 
Плюс» для кукурудзи становитиме 3583 мз/га, то загальна водо 
потреба на 207 га протягом зрошувального періоду становитиме 
орієнтовно 442 тис. мз. 

При використанні підземних вод відсутні витрати на будівни
цтво водозабірних і підвідних споруд, що значно спрощує отри
мання води та відпадає потребам транспортування води по підві
дних спорудах _(трубах чи каналах),_ що значно зменшить потребу 
в електроенерпї та зменшить варпсть поливної води, зменшить 

інфільтрацію води, що підвищить коефіцієнт корисної дії зрошу-
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вальної мережі. Однак, при використанні підземних вод стикає
мось з певними проблемами: малий дебіт свердловини та низька 
температура води. 

Для вирішення низької температури води та для збільшення 
площі поливу при використанні підземних вод необхідно облаш -
товувати резервуари (для добового і декадного регулювання), де 
буде здійснюватися підігрів води до оптимальної температури 
дл~ пол.иву, та первинного накопичення об'ємів води у між поли
вю перюди, що дозволить зменшити навантаження як на сверд

ловини, так і на насосне обладнання. Для декадного регулювання 
використовується резервуар, який становить 116 тис. мз. 

Для забезпечення зберігання води об'ємом 116 тис. мз плану
ється будівництво штучної водойми розміром 130 м на 300 м і 
глибиною в 3 метра. Дана водойма буде розташовуватися на те
риторії старого сільськогосподарського аеродрому. Будівництво 
даної водойми погоджено з територіальною селищною радою, та . . . 
шдписано догоВІр на довгострокову оренду земельної дшянки 

терміном 20 років. 
Оскільки зрошувальні системи є досить енерговитратними, що 

підвереджують розрахунки витрат електроенергії на підняття во
ди з свердловин (0,34 кВт/мз), а розрахунки спеціалістів компанії 
АІК, які є головними підрядниками по проектуванні зрошуваль
ної системи, зазначають, що безпосередня потреба електроенергії 
на подачу води в поле становитиме 0,21 кВт/мз, відповідно зага
льна потреба електроенергії для підйому та подачі на поле стано
вить 0,55 кВт/мз. Завдяки чіткому розумінню кількості спожи
вання води (зрошувальної норми) та енергозатрат на підйом води 
з свердловини й подачі її на поле, можна чітко планувати енергоба
ланс. Таким чином, при зрошувальній нормі для кукурудзи в 
3583 мз/га протягом зрошувального сезону буде витрачено 
1971 кВт/га. 

Для формування 12,5 тонн урожайності кукурудзи на зерно 
середньорічна зрошувальна норма в умовах ПСП «Яна Плюс» 
становить 3583 мз/га, при зрошенні 207 га протягом зрошуваль
ного сезону витрата води становитиме 7 41, 7 тис. мз, а на кожну 
тонну отриманого зерна витрата води становитиме 286,64 мз (табл. 
5). При умові використання підземного джерела води на підйом 
води для поливу 1-го гектара при зрошувальній нормі 3583 мз/га 
становитиме 1218,22 кВт, загальна кількість витрачених кВт на 
підйом води сягає 252171,54 кВт, досить значна витрата електро
енергії спостерігається за рахунок глибоких свердловин для по
дачі води де використовуються досить потужні глибинні насоси. 
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Для подачі води в поле на 1 га обсяг електроенергії становитиме 
752,43 кВт, загальне споживання відповідно сягає 155 753 кВт. 
Натомість, середньорічне загальновиробниче споживання електро
енергії становитиме 3708,4 кВт. 

Таблиця 5 
ЗВЕДЕНІ ВИТРАТИ ВОДИ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПСП <<ЯНА ПЛЮС» 

Показник Всього на сезон На 1 га на 1 т/зерна 

Кількість води, м3 741 681 3 583 286,64 

Кількість електроенергії на підйом 
252 171,54 1 218,22 97,46 

води,кВт 

Кількість електроенергії на подачу 155 753,01 752,43 60,19 
води до поля, кВт 

Загальновиробничі потреби електро- 3 708,41 17,92 1,43 
енергії, кВт 

Загальна потреба електроенергії на 411632,96 1 988,57 159,09 
поливний сезон, кВт 

Джерело: розроблено авторами 

Підсумовуючи можна сказати, що загально-сезонна потреба в 
електроенергії становитиме 411 632,96 кВт, відповідно води -у 
741 681 мз. Таким чином, на кожну отриману тонну зерна припа
датиме 286,64 мз води та 159,1 кВт електроенергії. 

Отже, лише при цілковитому розумінню умов господарюван-
ня та причини коливань врожайносп сшьськогосподарських ку
льтур на землях ПСП «Яна Плюс», нами було здійснено аналіз 
клімату регіону, оскільки кліматичні фактори є одними з найваж
ливіших для існування рослин. Також було встановлено, що се
редня сума опадів становить 498,4 мм, а це на 90,6 мм нижче від 
загальноприйнятої середньо багаторічної кількості опадів по ре
гіону в 589 мм., а кожен відсутній міліметр опадів зменшує вели
чину урожаю. Також відбулися зміни у річному розподілі опадів, 
особливо в місяці активної вегетації рослин:травень, червень і 
липень. Варто зазначити, що протягом саме цих місяців заклада
ється основа врожайності сільськогосподарської культури, відпо
відно і потреба води рослиною є найбільшою. 

Розрахована водо потреба по основним сільськогосподарсь
ким культурам, які вирощуються в умовах ПСП «Яна Плюс», і 
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виявлено, що по даним культу~ам спостерігається дефіцит воло
ги, а саме: кукурудза -3291,2 м /га, соняшник -3388,1 мз/га, пше
ниця озима -2067,4 мз/га. Оскільки провідною сільськогосподар
ською культурою на підприємстві є кукурудза, то було виконано 
розрахунок зрошувальної норми, яка становить 3583 мз/га. 

В~сновки. На основі узагальнеf.ІНЯ р~зультатів прове~еного 
дослщження, отриманих даних анал1зу кшматичних умов 1 вияв
лених проблем можна аргументувати доцільність будівництва 
зрошувальної системи в умовах ПСП «Яна Плюс». Врахувавши 
всі фізико-хімічні та агрохімічні показники rрунтів підприємства, 
випливає висновок, що найкращим типом для поливу даних rрун
тів, враховуючи всі переваги даної системи зрошування, є крап
линне зрошення. 
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