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Актуальність проблеми

● Кліматичні аномалії, викликані змінами клімату

● Втрата 70-80% посівних площ зернових у регіоні в 2020 р. 

● Дефіцит водних ресурсів у маловодні роки

● Занедбана (зруйнована) інфраструктура іригаційних каналів
● Відсутність національного фінансування для підтримки довгострокових досліджень 

для розробки агромеліоративних заходів та тестування адаптивних стратегій в умовах 
змін клімату

● Нехтування наявними даними досліджень/ рекомендаціями/ прогнозами вчених



Цілі дослідження в рамках проекту PONTOS
● Провести огляд проблем, які виникають внаслідок нестачі (надлишку) води при вирощуванні 

найбільш типових культур в регіоні
● Зробити «інвентаризацію» наявності необхідних даних для використання в моделі AquaСrop.
● Провести натурні спостереження й мікрокліматичні вимірювання. В масштабі репрезентативних 

полів порівняти натурні дані з наявними національними/ глобальними даними 
● За допомогою моделі AquaCrop розрахувати актуальні показники врожайності і втрат води для 

дослідних полів
● При використанні моделі оцінити ефективність рекомендованих заходів для підвищення 

врожайності, зниження індексів водного стресу для дослідного поля
● Провести приблизну оцінку поточної продуктивності (дефіциту) використання води в дослідному 

районі та розробити рекомендації щодо підвищення ефективності



Методологія

Код на карті Назва гранулометричного складу Загальна кількість 
полігонів Площа, км2 

 Піщаний та глинисто-піщаний 197 61047 

 Супіщаний 171 34066 

 Легкосуглинковий 373 95036 

 Середньосуглинковий 350 126509 

 Важкосуглинковий 308 125509 

 Глинистий 207 130192 

 Органогенні ґрунти та водоймища 95 15370 
 

Джерело: https://eos.com/

Джерело: Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського
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Методологія

AquaCrop можна використовувати, як інструмент планування і для прийняття управлінських рішень 
як в зрошуваному, так і в богарному землеробстві.

AquaCrop особливо корисний для:
• розуміння реакції сільськогосподарських культур на зміну навколишнього середовища (наприклад, як освітній 

інструмент)
• порівняння досяжної і фактичної врожайності на полях, в господарствах і регіонах
• визначення обмежень для рослинництва і продуктивності води (наприклад, в якості інструменту порівняльного 

аналізу)
• розробки графіків поливу для максимальної продуктивності (наприклад, сезонних стратегій і прийняття 

оперативних рішень, а також для кліматичних сценаріїв)
• розробки стратегій в умовах дефіциту води для максимального збільшення продуктивності води за рахунок:
• стратегії зрошення (наприклад, недостатнє зрошення)
• методів вирощування і управління (наприклад, коригування термінів посадки, вибір сорту, управління 

внесенням добрив, використання мульчі і збір дощової води)
• вивчення впливу зміни клімату на виробництво продуктів харчування (наприклад, запуск AquaCrop з 

історичними та майбутніми погодними умовами)
• аналізу сценаріїв, корисних для адміністраторів і менеджерів водних ресурсів, економістів, аналітиків політики і 

вчених (тобто для цілей планування)
• підтримки прийняття рішень щодо розподілу води та іншої водної політики.
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Тип Параметр
Кліматичні

данні
• Мінімальна температура повітря
• Максимальна температура повітря
• Відносна евапотранспіраціі
• Кількість опадів
• Вміст СО2 (з бази даних AquaCrop по MaunaLoa)

Данні по с/г 
культурі

• Вид с/г культури
• Вегетаційний період
• Сівба насінням або посадка розсади
• Період симуляції

Властивості 
ґрунту

• Тип ґрунту
• Гідравлічна провідність ґрунту при насиченні
• Влагоємність
• Гранулометричний склад по горизон. ґрунту

Польові 
данні

• Відносна площа покриття листям (LAI)
• Cуха біомаса
• Вологість грунту

Менеджмент:
зрошення

(при наявн.)

• Спосіб зрощування (по борознах, крапельне, 
дощування)

• Норми і терміни зрошування
• Мінералізації зрошувальної води
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Очікувані результати: травень 2020 р.
Звіт “Оцінка сільськогосподарського водного балансу та індексів водного 
стресу в дослідному районі півдня України (пілотний район PONTOS_UA)”



Дякуємо за увагу!

Dr. Sergiy Medinets
ONU
Odesa, Ukraine
e-mail: s.medinets@gmail.com
tel: +380487230120

PONTOS – Ukraine 
ONU
Odesa, Ukraine
e-mail: PONTOS@onu.edu.ua
tel: +380487230120

Yevgen Gazyetov
ONU
Odesa, Ukraine
e-mail: gazetov@gmail.com
tel: +380487230120
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