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One of the objectives of this research is to study 

the preferences of respondents by type of meat for the 
development of herodietic meat products since meat is 
one of the sources of protein. Adequate protein intake 
among the elderly is vital for immunity, maintaining 
muscle mass, healing wounds and functional abilities 
[7].

Thus, the pilot questionnaire passed its test, as the 
respondents had practically no difficulties in answering 
the questions. In action, the questionnaire showed itself 
well, revealed that most of the respondents want to live 
a long and healthy life, showed interest in herodietic 
products intended for the nutrition of older people.

The results of the questionnaire serve as material 
for the development of practical recommendations for 
the preservation and promotion of health through nutri
tion, in particular, the development of meat products for 
the elderly.

The development of new functional meat products 
is one of the priorities of the food industry. It is possible 
to improve health and ensure the stability of the physi
ological and metabolic status of the elderly by eating 
balanced foods. Such products contribute to the correc
tion of various deficiencies of biologically active sub
stances in the body of an elderly person, and in some 
cases play the role of preventive therapy. There is no 
assortment of gerodietetic profile products on the Ka
zakhstan market. Therefore, the direction of improving 
the technology of multi-component products of 
gerodietetic purpose to enrich the diet of elderly people 
and expand the range of such products is of particular 
importance.
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Abstract
Analysis o f soil contamination with heavy metals showed that the concentration was lead - 2.52 mg /  kg, 

cadmium - 0.22, zinc and copper - 3.53 mg /  kg in the field crop rotation, forest plantations - 1.20 mg /  kg , 0.12, 
4.30 and 2.27 mg/kg, respectively. The use o f organic fertilizers reduces lead honey by 1.11 times in soil, cadmium 
by 2.75, zinc by 1.42 and copper by 1.42 times, respectively. The use o f microfertilizers reduced the intensity o f 
contamination o f melliferous with heavy metals, namely, lead - by 2.31 times, cadmium - by 11 times, zinc - 1.42 
and copper - by 1.25 times. The intensity o f soil contamination was reduced by the introduction o f lead residue - 
by 3.2 times, cadmium - by 2.75 times, zinc - by 1.25 and copper - by 1.42 times. It is also necessary to note a 
decrease in the intensity ofsoil contamination o f agricultural honey plants by heavy metals for the use ofsiderates, 
in particular lead - by 3.15 times, cadmium, zinc, copper, 2.44, 2.9 and 1.8 times compared to similar indicators 
on soils without fertilizer.

Аннотація
Аналіз забруднення ґрунтів важкими металами показав, що концентрація складала по свинцю -  2,52 

мг/кг, кадмію -  0,22, цинку і міді -  3,53 мг/кг в умовах польових сівозмін, лісопаркових насаджень -  1,20 
мг/кг, 0,12, 4,30 та 2,27 мг/кг відповідно. Використання органічних добрив зменшує у  ґрунті медоносних 
рослин свинцю у  1,11 разів, кадмію -  2,75, цинку -  1,42 та міді 1,42 рази відповідно. За використання 
мікродобрив знизилась інтенсивність забруднення медоносів важкими металами, а саме, свинцю -  у  2,31 
рази, кадмію -  у  11 разів, цинку -  1,42 та міді -  у  1,25 разів. Відбулось зниження інтенсивності забруд
нення ґрунту при внесенні посліду по свинцю -  у  3,2 рази, кадмію -  у  2,75 разів, цинку -  1,25 та міді -  у  1,42
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рази. Також необхідно відмітити зниження інтенсивності забруднення ґрунту сільськогосподарських 
медоносних рослин важкими металами за використання сидератів, зокрема, свинцю -  у  3,15 рази, кадмію 
-  2,44, цинку -  2,9, міді -  1,8 разів, порівняно з аналогічними показниками на ґрунтах без внесення добрив.

Keywords: beehive, parchment, soil, heavy metals, honey fields
Ключові слова: бджолине обніжжя, перга, ґрунт, важкі метали, медоносні угіддя

Проблема забруднення довкілля важкими ме
талами останніми роками загострювалась і нині на
була загрозливих розмірів. Таке забруднення веде 
до негативних наслідків для живих організмів. 
Тому питання вивчення шляхів надходження важ
ких металів у атмосферне повітря, ґрунти та воду, а 
також засобів захисту від них має важливе значення 
в умовах техногенного навантаження сьогодення.

У сільському господарстві інтенсивне застосу
вання добрив, особливо мінеральних і хімічних ме- 
ліорантів, спричинює зміни в кількісному складі ва
жких металів. Ці елементи є в мінеральних добри
вах природними домішками, їх величина залежить 
від вихідної сировини (агроруд) й технологій її пе
реробки [3,12,13] Важкі метали добре сорбуються 
ґрунтами, утворюють важкорозчинні сполуки з фо
сфатами й гідроокисами, що сприяє їх поступовому 
нагромадженню в ґрунтовому середовищі. Це при
зводить до підвищення токсичного потенціалу гру
нту, впливає на його біологічну активність, викли
кає патологічні зміни в протіканні біологічних про
цесів, накопичення шкідливих речовин у 
сільськогосподарських культурах. Нагромадження 
важких металів у грунті впливає на його родючість 
і мікробіологічну активність. Забруднення важ
кими металами є одним із факторів, що визначають 
продуктивність сільськогосподарських культур та 
якість сільськогосподарської продукції. Токсич
ність важких металів по відношенню до рослин ви
значається не валовим їх вмістом в грунті, а в осно
вному вмістом їх рухомих сполук [3].

Важкі метали та їхні сполуки здатні мігрувати 
і перерозподілятися у середовищі існування. Осно
вними із них є важкі метали, такі як кадмій, цинк, 
свинець, мідь, ртуть та ін. Відомо, що ці метали, за
вдяки включенню у колообіг та міграції в живі ор
ганізми, в яких накопичуються у значних кількос
тях, що сприяє підвищенню ризику до різного виду 
захворювань[1].

Особливу небезпеку при цьому становить за
бруднення важкими металами продовольчої сиро
вини, яка забезпечує харчування населення. Серед 
продовольчої сировини важливе місце посідає про
дукція бджільництва, яка користується попитом се
ред населення.

Велику небезпеку становлять забруднювачі 
грунтів територій сільськогосподарського призна
чення, на яких зростають медоноси. За умов зроста
ючого забруднення навколишнього середовища ва
жкими металами все більшої актуальності набуває 
вивчення впливу цих факторів на стан медоносних 
угідь та продуктів бджільництва [6].

Основою медоносної бази бджіл, у тому числі 
і пилконосної, є покритонасінні рослини лісів, лук, 
боліт та сільськогосподарських угідь. Флора медо
носних рослин на території України нараховує біля

900 різних видів рослин, забезпечуючи бджіл нек
таром і квітковим пилком, які є кормовою базою 
для бджіл та сировиною для виробництва товарної 
продукції, зокрема меду, бджолиного обніжжя, пе
рги, гомогенату трутневих личинок, маточного мо
лочка та ін. [11,8].

Територія Лісостепу і Полісся України нарахо
вує біля 70 % однакових видів медоносних і пилко- 
носних рослин. Медоносна база цих територій 
включає трав’янисті рослини, дерева, кущі, напів
кущі [8].

Сільськогосподарські медоносні рослини є по
тужним джерелом нектару і квіткового пилку, які є 
сировиною для виробництва продуктів бджільниц
тва. Основними представниками є озимий і ярий рі
пак, соняшник, гречка, буркун. Дані медоноси за
безпечують бджіл у повному обсязі кормом та ство
рюють умови для виробництва товарної продукції, 
зокрема і білкової.

Серед сільськогосподарських культур призна
чених для медоносних угідь можуть бути такі: со
няшник звичайний -  широко відома медоносна ро
слина, яку вирощують на великих площах як про
відну олійну культуру, а також на зелений корм і 
силос, площі посівів в Україні сягають близько 6 
млн. га. Рослина належить до родини складноцві
тих, Зрілопелюстковий віночок оранжевого ко
льору окутує п ’ять тичинок і маточку з дворозділь
ною приймочкою. Нектароносна тканина знахо
диться на дні квітки. Кожна квітка функціонує два 
дні, а якщо не запилиться, то й довше. Тривалість 
цвітіння соняшнику 25-30 днів, а за різних строків 
сівби -  до 1,5 міс. Початок медозбору припадає на 
кінець червня -  першу декаду липня. Бджолині 
сім’ї приносять за день 2-3 кг нектару. Медпродук- 
тивність соняшнику, який вирощують для олійних 
цілей, становить 35, а при вирощуванні на зелений 
корм і силос -  15 кг/га. Соняшник дає бджолам ба
гато квіткового пилку, що має особливе значення 
наприкінці літа для підготовки сімей до зимівлі [8].

Гречка посівна має велике господарське зна
чення як круп’яна і медоносна культура. Щорічно в 
країні цю культуру висівають на площі, яка стано
вить близько 500 тис. га. Рослина належить до ро
дини гречкових. Квітування гречки починається на 
30-35 день після посіву і триває в середньому 25-30 
днів. Нектар доступний для бджіл, але за посушли
вої, спекотної та холодної погоди висихає і медоз
бір зменшується, а також у дощову погоду нектаро- 
виділення гречки різко знижується. Бджоли з гре
чки збирають нектар і пилок. Значний період 
цвітіння гречки забезпечує тривалий медозбір -  від 
середини червня до вересня [1, 4].

Крім основних посівів, гречку дедалі ширше 
вирощують пожнивно і поукісно, що дає додатко
вий збір зерна і поліпшує кормову базу для бджіл
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наприкінці сезону, коли їм дуже потрібні свіжий не
ктар і пилок [9].

Ріпак озимий вирощують як олійну і кормову 
культуру. Останніми роками площі посіву цієї ку
льтури збільшилися у зв’язку з експортом для виро
бництва біопалива. Ріпак -  ранній медонос, з якого 
пасіки дають товарну продукцію, сприяє нарощу
ванню бджіл на літо. Належить до родини хрестоц
вітих, характеризується типовою будовою квітки, 
пелюстки золотисто-жовті. Після перезимівлі інте
нсивно росте, утворює соковиті розгалужені сте
бла, які закінчуються багатоквітковими китицями. 
Цвіте протягом 25-30 діб одночасно з плодовими 
насадженнями. Нектар виділяється добре поміт
ними краплинами між зав’яззю і тичинками. Квітка 
функціонує дві доби. Медпродуктивність 50-120 
кг/га, дає також багато пилку. Посівні площі ріпака 
на корм тваринам розширюються, значення його 
для підвищення медозборів зростає [14].

На даний час усі медоносні і пилконосні рос
лини виділені в окремі угрупування, зокрема, у ме
доноси польових і кормових сівозмін, овочеві і ба
штанні медоносні культури, плодові і ягідні медо
носні рослини, медоноси лісів, парків і захисних 
насаджень та медоноси різнотрав’я [12].

Група лісопаркових медоносів включає дерева, 
кущі та різнотрав’я. Серед основних представників 
цих медоносів необхідно виділити липу, клен тата
рський та гостролистий, акацію білу і жовту, ма
лину, ліщину, ожину повзучу, вербу козячу, іван- 
чай та інші. Флора лісопаркових медоносів забезпе
чує бджіл у достатній кількості якісним білковим 
кормом, створюючи умови для виробництва товар
ної білкової продукції бджільництва [12].

До групи плодово-ягідних медоносів відно
сять: яблуню, абрикос, вишню, черешню, сливу, пе
рсик, аґрус, смородину та інші. Рослини цієї групи 
цвітуть протягом квітня -  травня місяця. Трива
лість цвітіння складає 8-15 діб. Максимальна кіль
кість пилку з 1 га плодово-ягідних медоносів дося
гає 70 кг. Ці медоносні рослини виділяють порів
няно невелику кількість пилку, яка лише частково 
задовольняє їх потребу через короткий період цві
тіння. [9,10].

Флора медоносів різнотрав’я включає широ
кий набір рослин, основними представниками яких 
є: синяк звичайний, кульбаба лікарська, собача кро
пива, буркун жовтий, гірчиця польова, глуха кро
пива, осот жовтий польовий, чебрець та інші. Пе
ріод цвітіння цих рослин триває з травня по серпень 
місяць. Ці рослини за сприятливих умов можуть у 
повному обсязі забезпечити бджіл кормом, а в ок
ремих випадках створити умови для виробництва 
товарної продукції. З 1 га різнотрав’я можна отри
мати до 370 кг пилку.

Виходячи із даних пилкової продуктивності 
рослин, періоду і тривалості їх цвітіння, найбільш 
перспективними для виробництва бджолиного об
ніжжя є медоноси польових і кормових сівозмін, 
медоноси лісів, парків та захисних насаджень[9,10].

Серед основних медоносних рослин польових 
і кормових сівозмін, які створюють умови для това
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рного виробництва білкової продукції бджільниц
тва, необхідно виділити: гречку, озимий ріпак, гір
чицю, буркун білий, ехінацею . Із медоносів лісів, 
парків і захисних смуг найбільш перспективними 
для виробництва бджолиного обніжжя, перги, ма
точного молочка, гомогенату трутневих личинок 
представляють: липа, верба, клени, акація біла, ве
рес.

Медоносні угіддя -  земельні площі, зайняті ку
льтурними або дикорослими медоносами, що рос
туть у вигляді суцільного покриву або в суміші з не 
медоносними рослинами.

До медоносних угідь відносять: польові -  бі
льша частина польових площ зайнята не медонос
ними рослинами - коренеплодами, пшеничними 
злаками, а частина з них перебуває під парами, на
томість на іншій їхній частині вирощуються найси- 
льніші медоноси: гречка, соняшник, ріпак, еспар
цет, фацелія, мишачий горошок, кормові боби, бур
кун, конюшина тощо.

Баштанні -  мають істотне значення в медоз
борі. Всі види баштанних культур (кавуни, дині, га
рбузи, кабачки) забезпечують бджіл узятком. На ві
дміну від баштанних, поля, зайняті овочевими ку
льтурами, не настільки істотні. Серед городніх 
рослин своєю медоносністю вирізняються різні со
рти огірків. Добрий медозбір забезпечують також 
хрестоцвіті -  капуста, ріпак, редис тощо. Найсиль- 
нішим медоносом уважається цибуля.

Сади і ягідники -  різні види плодових дерев -  
яблуня, груша, слива, абрикос, персик, черешня, ви
шня й ін. -  дають пилок і нектар. Особливою медо
носністю відрізняються ягідно-чагарникові наса
дження -  смородина, малина, ожина, агрус. Плодові 
та ягідно-чагарникові рослини дають бджолам вес
няний узяток, що стимулює бджолосім’ї на посиле
ний розвиток. Виняток складає малина, яка зацвітає 
влітку, з неї бджоли збирають багато нектару.

Лісосмуги -  зазвичай вони розташовані на
вколо полів і дуже важливі для бджільництва. До
повнюють польовий узяток і значною мірою «при
крашають» весняні безузяткові періоди [8].

Науково-господарські дослідження з вивчення 
забруднення важкими металами (свинцем, кадмієм, 
цинком і міддю) в умовах техногенного забруд
нення медоносних угідь та впливу агрохімічних і 
екологічних заходів на якість продукції бджільниц
тва проводили на територіях в умовах сільськогос
подарських угідь с. Василівка Тиврівського району 
Вінницької області.

При проведенні моніторингу забруднення ва
жкими металами дослідного матеріалу використо
вували загальноприйняті методи. Для вивчення 
концентрації свинцю, кадмію, цинку і міді у грунті 
відбір зразків проводили з кожного поля методом 
конверту на глибині оранки. Із кожного об’єкта ві
дібрали по 4 зразки грунту. Далі їх поміщали у по
ліетиленові пакети з етикетками, на яких зазначали 
номер вихідного зразка, номер поля, глибину від
бору та найменування господарства і направляли у 
лабораторію.
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Медоносні угіддя включали медоносні рос- Аналіз стану забруднених ґрунтів медоносних

лини польових і кормових сівозмін, медоноси пло- угідь на досліджуваних територіях вказує на стро- 
дових, ягідних і овочевих культур, медоноси лісів і катість їх забруднення свинцем, кадмієм, цинком та 
парків, захисних смуг та спеціальні медоноси. міддю у таблиці 1.

International independent scientific journal №15/2020

Таблиця 1
Інтенсивність забруднення ґрунтів медоносних угідь важкими металами, мг/кг____________

Важкі метали Концентрація важких металів у ґрунтах
польових і кормових сівозмін лісопаркових насаджень ГДК

Свинець
2,00  -  3,05 1,00  - 1,40

6,00
1,202,52

Кадмій
0,15 -  0,30 0,08 -  0,15

0,70
0,22 0,12

Цинк
1,97 - 12,5 1,20 -  7,40

23,00
6,00 4,30

Мідь
0,06  -  7,00 0,04  -  4,50

3,00
3,53 2,27

* Примітка: чисельник -  мінімальний і максимальний показник концентрації важких металів у ґрун
тах, знаменник -  середній показник концентрації важких металів у ґрунтах

Зокрема, концентрація важких металів у ґрун
тах сільськогосподарських медоносів була вища 
порівняно з ґрунтами лісопаркових насаджень. Так, 
свинцю було більше у 2,10 рази, кадмію -  1,80, ци
нку— 1,39 та міді у 1,96 рази відповідно. Концент
рація міді у ґрунті польових і кормових сівозмін 
була вища за ГДК у 1,18 рази, а свинцю, кадмію і 
цинку, навпаки, нижча -  відповідно у 2,38 рази, 3,18 
і 3,83 рази.

У ґрунтах лісових насаджень концентрація ва
жких металів була нижча за ГДК. Зокрема, свинцю

у 5,0 рази, кадмію -  5,83, цинку -  5,34 та міді -  1,32 
рази відповідно. Ці дані вказують на інтенсивне за
бруднення сільськогосподарських угідь важкими 
металами за рахунок застосування мінеральних та 
органічних добрив, які є носіями цих елементів.

Водночас, необхідно зазначити, що інтенсив
ність забруднення ґрунтів важкими металами зале
жала від виду медоносних культур, які на них виро
щувались (рис. 1).
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Рис. 1. Концентрація важких металів у  ґрунтах польових і кормових сівозмін та лісопарків, мг/кг
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Так, концентрація свинцю коливалася від 1,2 

до 2,52 мг/кг, кадмію -  від 0,12 до 0,22 мг/кг, цинку 
-  від 4,3 до 6,0 мг/кг та міді -  від 2,27 до 5,53 мг/кг. 
Тобто, різниця концентрацій за свинцем була у 2,1 
рази, кадмієм -  у 1,83, цинком -  у 1,4 та міддю у 
2,44 рази.

За результатами отриманих досліджень також 
проводилась порівняльна характеристика щодо за
бруднення ґрунтів важкими металами польових і 
кормових сівозмін та лісопарків (рис. 2).

Рис. 2. Порівняльна характеристика забруднення ґрунтів польових і кормових сівозмін та лісопарків

Одержані результати, наведені на рис. 2, свід
чать, що у грунті польових і кормових сівозмін се
ред важких металів найбільшу частку займає цинк, 
концентрація якого більша порівняно зі свинцем -  
у 2,38 рази, кадмієм -  у 27,2 і міддю -  11,32 рази.

Подібна тенденція спостерігалась і в грунтах 
лісопаркових медоносів. Зокрема, концентрація ци
нку була вища порівняно зі свинцем у 3,58 рази, ка
дмієм -  у 35,8 і міддю -  у 15,9 разів. Поряд з цим, 
необхідно відмітити, що Г ДК для цинку також були 
значно вищі, ніж для інших важких металів.

Знизити вміст важких металів у грунтах є до
сить складною проблемою. Для її вирішення необ
хідно підходити комплексно. По-перше необхідно 
врахувати елементи-антагоністи важких металів, 
при внесенні яких грунт від даного виду важкого 
металу буде очищатись шляхом заміщення. Цей 
спосіб є ефективним, але надто дорогим, тому що 
необхідно вносити дорогі хімічні речовини у вели
кій кількості [7].

Тому більш перспективним способом є не ви
лучення важких металів, а переведення у малору
хомі та малоактивні сполуки. Цього можна досягти 
шляхом підвищення ємності вбирного комплексу 
грунту внесенням певних добрив, переважно орга
нічних, сидератів, посліду та мікродобрив.

В умовах інтенсивного антропогенного впливу 
спостерігається високий рівень надходження важ
ких металів у агроекосистеми в окремих випадках 
понад допустимі рівні. Це призводить до зниження

якості продукції рослинництва, робить її небезпеч
ною для населення [2,5].

Для зниження інтенсивності забруднення гру
нтів важкими металами розроблено ряд заходів, зо
крема, і застосування мікродобрив та інших, за
мість мінеральних добрив, які є потужним джере
лом важких металів.

Нами виявлено вплив внесення мікродобрив з 
метою зниження концентрації свинцю, кадмію, ци
нку та міді.

Застосування мікродобрив у сучасних систе
мах удобрення є основним шляхом вирішення про
блеми дефіциту мікроелементів та забезпечує най
кращу віддачу від вкладених матеріальних ресур
сів.

Найцінніше органічне добриво у садівників - 
курячий послід. Зміст в ньому корисних речовин не 
зрівняється з гноєм або перегноєм. На відміну від 
інших видів добрива, послід більш ефективне і еко
логічно чисте підживлення. Курячий послід добре 
засвоюється рослинами. Вносити його можна прак
тично під всі культури.

Органічні добрива є практично незамінною 
складовою екологічного та органічного виробниц
тва.

Біологічним «центром» гумусу є гумінові та 
фульвові кислоти. Тому для відновлення шару гу
мусу та покращення його родючих властивостей 
внесення гуматів стане ефективним й мало затрат-
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ним рішенням. Гумати є біологічно активними ре
човинами, вони виконують функції не лише органі
чних добрив, але й біостимуляторів. Ці сполуки по
кращують засвоєння рослиною поживних елемен
тів та вологи, посилюють діяльність мікрофлори 
ґрунту, підвищують стійкість рослин до стресових 
умов.

Сидерати (зелені добрива) -  рослини, які тим
часово вирощують на вільних ділянках ґрунту з ме
тою поліпшення структури ґрунту, збагачення його 
азотом та пригнічення росту бур'янів. Зазвичай, си
дерати вирощуються в окремий період часу, а потім 
проорюються та змішуються з ґрунтом у недозрі
лому виді, або незабаром після цвітіння асоцію
ються з органічним сільським господарством і вва

жаються необхідними для систем з однолітніми ку
льтурами, які хочуть зробити стійкими. Традиційно 
практику використання сидератів можна віднести 
до циклу парування землі в сівозміні, який викори
стовується для відпочинку землі.

Сидератами можуть бути бобові, такі як соя, 
лагута, однолітня конюшина, горошок, а також не 
бобові, такі як просо, сорго, гречка. Бобові сиде
рати часто вживаються завдяки їх азотофіксуючим 
здібностям, в той час як небобові вживаються пере
важно для придушення бур'яну та збільшення біо
маси в ґрунті

Коефіцієнт зниження інтенсивності забруд
нення ґрунтів важкими металами за агрохімічних 
заходів наведений у таблиці 2.

Таблиця 2
Ефективність зниження концентрації важких металів у ґрунті сільськогосподарських угідь за викорис- 
__________________________________ тання агрохімічних заходів___________________________________

Агрохімічні заходи
Коефіцієнт зниження інтенсивності забруднення ґрунтів важкими 

металами за агрохімічних заходів, разів
свинець кадмій цинк мідь

Використання органічних добрив 0,9 0,4 0,7 0,7
Використання мікродобрив 2,3 2,1 0,7 0,8
Використання посліду 3,2 2,7 0,8 0,7
Використання сидератів 3,1 2,3 2,9 1,8

Так, найвищі показники коефіцієнта зниження 
інтенсивності забруднення у ґрунті виявлено за 
свинцем та кадмієм при використанні посліду, ци
нку і міді використанні сидератів.

Внесення посліду у ґрунт знижувало коефіці
єнт інтенсивності забруднення свинцем у 2,3 рази. 
Найбільший вплив на зниження кадмію у ґрунті ви
явлено за використання посліду, порівняно з орга
нічними добривами, мікродобривами і сидератами. 
Досліджуваний коефіцієнт був вищим на 2,3; 0,6; 
0,4 відповідно.

Внесення у ґрунт органічних і мікродобрив та 
посліду мало майже однакові показники по зни
женню інтенсивності забруднення цинком (0,7-0,8) 
і порівняно з ним використовування сидерату зни
зило вміст цинку найкраще -  на 2,1-2,2.

Аналогічно впливало внесення цих добрив і на 
зниження міді у ґрунті. Внесення сидератів знижу
вало вміст міді на 1,0-1,1 порівняно з іншими доб
ривами.

Концентрація важких металів у ґрунтах сільсь
когосподарських угідь медоносних рослин при ви
користанні посліду, органічних добрив, мікродоб
рив, сидератів наведена у таблиці 3.

Таблиця 3
Концентрація важких металів у ґрунтах сільськогосподарських угідь медоносних рослин, мг/кг

Агрохімічні заходи Важкі метали у ґрунтах, мг/кг
свинець кадмій цинк мідь

Без внесення добрив 2,52 0,22 6,0 3,53
Використання органічних добрив 2,26 0,08 4,2 2,47
Використання мікродобрив 1,09 0,02 4,2 2,82
Використання посліду 0,79 0,08 4,8 2,47
Використання сидератів 0,8 0,09 2,06 1,96

Найбільше забруднені ґрунти сільськогоспо
дарських угідь медоносних рослин свинцем, далі 
цинком, міддю і найменше кадмієм.

Аналізуючи результати досліджень з даних 
таблиці 3, необхідно відмітити, що використання 
органічних добрив знижувало інтенсивність забру
днення ґрунту сільськогосподарських медоносів за 
свинцем у 1,11 разів, кадмію -  у 2,75, цинку та міді
-  у 1,42 рази порівняно з аналогічними показни
ками на ґрунтах без внесення добрив.

При внесенні у ґрунт мікродобрив інтенсив
ність забруднення медоносів знизилась за свинцем
-  у 2,31 рази, по кадмію -  у 11 разів, по цинку -  1,42

та міді -  у 1,25 разів. Також необхідно відмітити 
зниження інтенсивності забруднення ґрунту сільсь
когосподарських медоносних рослин при внесенні 
посліду: свинцю -  у 3,2 рази, кадмію -  у 2,75 разів, 
цинку -  1,25 та міді -  у 1,42 рази.

За використання сидерату спостерігалось зни
ження інтенсивності забруднення ґрунту сільсько
господарських угідь по свинцю, кадмію, цинку, 
міді у 3,15, 2,44, 2,9 та 1,8 разів порівняно з анало
гічними показниками на ґрунтах без внесення доб
рив.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0
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ефективність зниження свинцю у ґрунті була за ви
користання посліду.

Так, за використання посліду ефективність 
зниження свинцю була нижча порівняно з внесен
ням органічних добрив -  у 2,8 рази, мікродобрив -  
у 1,4 рази, сидератів -  у 1,03 рази. За використання 
мікродобрив ефективність зниження кадмію була 
нижча порівняно з використанням органічних доб
рив та посліду -  у 4 рази, а використання сидератів
-  у 4,5 разів.

Ефективність зниження цинку у ґрунті за вико
ристання сидератів була нижча порівняно з викори
станням посліду -  у 2,3 рази, мікродобрив та орга
нічних добрив -  у 2 рази, а ефективність зниження 
міді за використання сидератів була нижча порів
няно з внесенням у ґрунт посліду та органічних до
брив -  у 1,2 рази, а за використання мікродобрив -  
у 1,4 рази.

Для зниження інтенсивності забруднення ґру
нтів сільськогосподарських медоносів пропонуємо 
замінити використання мінеральних добрив на ор
ганічні добрива, мікродобрива, використання пос
ліду та сидератів.
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