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1.5. ВІДОМІ КОНТРЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ 
НАДХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ 

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОСЛИНИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В будь-яких умовах існування можливості радіонуклідного забру-

днення об’єктів довкілля, в тому числі сільськогосподарських куль-
тур, важливим є розробка спеціальних контрзаходів для захисту насе-
лення і навколишнього середовища. Агропромислове виробництво 
має достатньо широкі можливості зміни інтенсивності надходження 
радіонуклідів у харчові ланцюжки шляхом перепрофілювання вироб-
ництва, застосування комплексу засобів зі зменшення накопичення 
радіонуклідів сільськогосподарськими культурами, зміни технологій 
виробництва культур.  

До відомих засобів, що дозволяють знизити надходження радіону-
клідів із ґрунту, відносяться агрохімічні прийоми (внесення підвище-
них доз мінеральних добрив, органічних речовин (гній, торф), меліо-
рантів, сорбентів), прийом обробки рослин біологічно активними ре-
човинами, а також через підбір сортів сільськогосподарських рослин, 
які виносять мінімальні кількості радіонуклідів. Основними заходами, 
які мають бути направлені з метою зниження надходження радіонук-
лідів населенню через ґрунтовий шлях, мають бути наступні. 

Агротехнічні заходи 
До них належать розміщення культур у сівозмінах та способи 

обробітку ґрунту. При розміщенні культур враховують передусім їх 
біологічну здатність поглинати радіонукліди. Ті культури, що накопи-
чують більше радіонуклідів, розміщують на менш забруднених пло-
щах, а більш забруднені поля відводять під культури, які не здатні до 
їх нагромадження. Завдяки цьому можна значно знизити загальний 
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рівень радіоактивності продукції. 
Інтенсивність міграції радіоцезію в системі “грунт – рослина” значно 

залежить від концентрації його у верхньому шарі ґрунту. Для зниження 
його концентрації в орному шарі ґрунту рекомендується проведення 
глибокої оранки (30-40 см). Її проводять декілька разів до поліпшення 
природних угідь. Глибина її повинна сягати потужності гумусового гори-
зонту ґрунту. На Поліссі цей агрозахід сприяв зменшенню щільності 
забруднення ґрунту радіоцезієм у 1,4-3,0 разів [118]. 

Поряд з цим є висновки, що агротехнічна обробка дерново-
підзолистого ґрунту приводить до збільшення рухливості радіонуклі-
дів у ґрунті, що виражається в збільшенні вмісту їх водорозчинних і 
обмінних форм, а також вертикальної міграції 137Cs і 90Sr у горизонти, 
які розташовані нижче орного [112]. Агротехнічна обробка природ-
них радіаційно забруднених луків може призводити до значного збі-
льшення рухливості 137Cs у ґрунті, що пов’язано з порушенням дерни-
ни. Схожі результати відмічено в різних роботах, в яких вказується на 
збільшення накопичення рослинами радіонуклідів, які були викинуті 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, після боронування ґрунту 
[4, 6]; а також на збільшення рухливості радіонуклідів в орних дерно-
во-підзолистих ґрунтах, у порівнянні з цілинними, після внесення 
меліорантів [38]; на збільшення концентрації 137Cs у сіяних травах 
поліпшеного суходільного луку при внесенні вапна, у порівнянні з 
травостоєм [31]; на зниження ефективності фосфорних та калійних 
добрив при поєднанні їх з азотними або при внесенні усіх трьох в 
однакових дозах [20; 109; 142] та на збільшення накопичення 90Sr та 
137Cs рослинами при надлишку К у ґрунті після внесення калійних 
добрив [166].  

Агромеліоративні заходи 
Найважливішими серед цих заходів, що сприяють зменшенню 

надходження радіонуклідів у продукцію рослинництва, а отже, в про-
дукти харчування, є:  
− вапнування кислих ґрунтів, у тому числі на присадибних ділянках; 
− внесення мінеральних добрив; 
− залуження та перезалуження лук і пасовищ; 
− застосування кормових домішок (годівля тварин чистими корма-

ми, збагачення їх мікроелементами). 
Розглянемо кожний з цих заходів. 
1. Вапнування кислих ґрунтів – це один з ефективних заходів зни-
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ження коефіцієнта переходу 137Cs у рослинну продукцію й одночасно 
поліпшення кислотно-лужної рівноваги в ґрунтовому розчині. Крім 
цього, цей агромеліоративний прийом пом’якшує негативний вплив 
фізіологічно кислих добрив, значно підвищує родючість кислих 
ґрунтів. На грунтах з підвищеною кислотністю це є найефективн-
шим прийомом, що знижує накопичення радіонуклідів у врожаї. 

При внесенні вапна вміст 90Sr, залежно від культури, зменшується 
в 3-20 разів. Вапнування знижує також доступність рослинам 65Zn, 
60Co та інших нуклідів наведеної активності, оскільки їх рухливість у 
ґрунті зменшується при нейтральній і слаболужній реакціях ґрунтово-
го розчину.  

Вапнування кислих ґрунтів дозволяє знизити забруднення врожаю 
в 2-3 рази. Додаткове внесення у вапняний ґрунт різних меліорантів, у 
тому числі цеолітів, не сприяло подальшому зниженню рівнів забруд-
нення врожаю. За цими даними на низькородючих дерново-
підзолистих ґрунтах ефективним засобом зниження рівнів радіоактив-
ного забруднення врожаю є калійні добрива: максимальна практично 
значима ефективність калійних добрив досягається при дозах 300-
400 кг/га. Вказано, що азотні добрива сприяють підвищеному перехо-
ду радіоцезію у рослини, а при застосуванні їх у складі повного доб-
рива знижують ефективність калійних добрив. Для зниження забруд-
нення врожаю необхідно, щоб у складі повного добрива доза калію 
була в 2-3 рази вища, ніж азоту.  

Загальновідомо, що внесений у грунт СаСО3 з часом 
перетворюється на Са(НСО3)2  і Са(ОН)2 . В залежності від фізико-
хімічних властивостей грунту період перетворення СаСО3 на Са(ОН)2 
становить від кількох місяців до 2-3 років. Дисоціюючи у грунтовому 
розчині, Са(НСО3)2  і Са(ОН)2 утворюють катіони кальцію, які й 
витісняють із вбирного комплексу грунту катіони водню і переводять 
в неактивну форму іони алюмінію, заліза і марганцю. Надлишок 
катіонів кальцію утруднює надходження в рослини хімічного аналога 
стронцію (у тому числі і радіоактивного його ізотопу). Завдяки цьому, 
а також через ефект розбавлення вмісту радіонуклідів на одиницю 
маси продукції при збільшенні врожаю знижується забруднення 
радіонуклідами рослинницької продукції в 1,5-2,5 раза і більше, а в 
поєднанні з добривами – у 2,5-5 разів. Під впливом Са(ОН)2 
знижується також розчинність мінералів, які містять бор і фосфор. До 
відома: З першого року після Чорнобильської аварії вапнування 
ґрунтів застосовувалося на всій ураженій території. 

2. Одним із дієвих заходів підвищення продуктивності агроцено-
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зів, у тому числі і на забруднених радіонуклідами територіях, а отже, і 
ефективності управління їх продуційним процесом, є внесення міне-
ральних добрив. За даними ФАО, країни Західної Європи лише за ра-
хунок ефективного використання мінеральних добрив отримують 
третину врожаю сільськогосподарських культур. В Україні кількість 
внесених мінеральних добрив, починаючи з другої половини 60-х 
років і до кінця 80-х років ХХ століття, збільшувалася. За період з 
1986 по 1990 рр. щороку вносили по 148 кг/га добрив за діючою речо-
виною. В наступні 5 років дози внесення мінеральних добрив значно 
знизилися. Зменшення концентрації радіонуклідів в урожаї при 
внесенні в грунт добрив може бути обумовлено декількома причина-
ми: збільшенням біомаси і тим самим “розбавленням” вмісту 
радіонуклідів; підвищенням концентрації в грунті кальцію і кадію в 
результаті внесення добрив; переходом частини радіонуклідів у 
важкорозчинні сполуки. Істотну роль може відіграти антагонізм між 
іонами радіонуклідів та іонами мінеральних солей, що вносяться. 

Радіоекологічна ефективність внесених мінеральних добрив зале-
жить від грунтово-кліматичних умов, мінерального складу забрудне-
ного радіонуклідами ґрунту, а також від вирощуваної у сівозміні 
культури. Ефективним є використання добрив для зменшення перехо-
ду радіонуклідів у рослини на ґрунтах з низькою природною 
родючістю (дерново-підзолисті, світло-сірі). На ґрунтах із середньою 
і підвищеною забезпеченістю азотом (чорноземи типові, південні, 
лучно-чорноземні ґрунти) повне мінеральне добрення (азотно-
фосфорно-калійні добрива) призводить до збільшення накопичення в 
урожаї 90Sr і підвищення надходження в рослини 137Cs. На таких 
ґрунтах рекомендується внесення лише фосфоркалійних добрив. Крім 
того, при збільшенні врожаю сільськогосподарських культур за раху-
нок використання мінеральних добрив вміст 137Cs. та 90Sr  на одиницю 
маси рослинницької продукції значно знижується. 

Основним агрохімічним прийомом, що обмежує  надходження 
137Сs з ґрунтів у рослини, є використання калійних добрив. За рахунок 
їх внесення надходження 137Сs у сільськогосподарські рослини з ґрун-
тів різних типів зменшується від 2 до 20 разів [4]. Від використання 
фосфорних добрив позитивний ефект простежується, в основному, на 
ґрунтах, які слабо забезпечені К і P . Внесення гною і підвищення доз 
калію на дерново-підзолистому ґрунті знижувало надходження радіо-
цезію у бульби картоплі і в зерно вівса в 2 рази. На торф’яних ґрунтах 
позитивний результат був встановлений для ярових і зернових. 

При вирощуванні багаторічних злакових трав на сіно на мінераль-
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них ґрунтах при великій щільності забруднення 137Сs вище 370 кБк/м2 

(10 Кі/км2) найбільш ефективними прийомами зниження забруднення 
є вапнування, покращення калійного живлення рослин та повне удоб-
рення, але тільки на фоні вапна [220]. Отримані результати дослідів 
показали також, що позитивна дія фосфорних добрив на невапновано-
му фоні проявлялася тільки при підвищеному та високому, а на про-
вапнованому − тільки при високому забезпеченні ґрунту. Азотні доб-
рива можуть бути не тільки вирішальним фактором у підвищенні вро-
жаю, але й сприяти підвищенню забруднення врожаю радіоцезієм при 
недостатньому забезпеченні рослин Р та К. 

Крім цих традиційних хімічних меліорантів, для підвищення якос-
ті продукції рослинництва пропонується використання вермикуліту, 
який володіє високими сорбційними, іонообмінними і меліоративни-
ми властивостями, а також гуматів амонію або натрію, як стимулято-
рів росту, і радіопротекторів, які використовуються з меліоративними 
сорбентами. Дані дослідів свідчать про зниження надходження радіо-
цезію при використанні вермикуліту і продуктів його насичення у 
розмірі 26-46%. Але авторами робіт [62] зауважено, що однакові дози 
добрив по-різному впливають на накопичення радіоцезію у врожаї 
різних культур, тому підбір оптимальних доз добрив під різні культу-
ри в конкретних умовах є важливою практичною задачею і є, при цьо-
му, досить трудомістким процесом. Поряд з цим існують висновки, 
що внесення мінеральних та органічних добрив, а також меліорантів 
не приводить до статистично вірогідної зміни вмісту мобільних форм 
радіоцезію у ґрунті. 

3. Залуження як агромеліоративний захід дає значний ефект, якщо 
проводиться 1 раз на 3-5 років. Залуження й перезалуження зменшує 
виніс радіонуклідів з кормовими травами і знижує дозу людини більш 
ніж у 2 рази. Крім того, можна зменшити колективну дозу опромінен-
ня населення забруднених територій через забезпечення худоби ком-
бікормами з домішками фероцину та мікроелементів або інших сорбе-
нтів.  

4. Застосування кормових домішок. У період після аварії на ЧАЕС 
проведено чимало досліджень щодо використання сорбентів у 
тваринництві. На сьогодні речовиною, яка істотно знижує надходжен-
ня 137Cs у продукцію тваринництва, є фероцин. За даними багатьох 
досліджень, проведених як в Україні, так і за кордоном, фероцин, до-
даний до кормів, практично блокує всмоктування 137Cs у шлунково-
кишковому каналі і знижує дозу внутрішнього опромінення у 30-35 
разів. Численними дослідженнями доведено, що при згодовуванні 
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тваринам кормосумішей і мінерально-соляних брикетів із вмістом 
фероцину у шлунково-кишковому каналі худоби утворюються нероз-
чинні сполуки цезію, які виводяться з організму природним шляхом. 
Сьогодні в Українському науково-дослідному інституту сільгоспраді-
ології (УкрНДІСГР) приділяється висока увага вивченню метаболізму 
радіонуклідів в організмі основних видів сільськогосподарських тва-
рин з метою оперативної розробки та впровадження контрзаходів. 
Цей шлях пов’язаний з необхідністю спеціального технологічного 
виробництва цих сорбентів з пристосуванням їх для корму тварин.   

Таким чином, хоча сьогодні запропоновано достатньо агрохіміч-
них засобів зниження вмісту радіонуклідів у рослинах, але всі вони 
свідчать, що ефективність їх застосування залежить від численних 
факторів (якості і сорбційних властивостей ґрунтів, дотримання точ-
ності розмірів та співвідношень внесення хімічних меліорантів у 
ґрунт, видового різноманіття засвоєння радіоактивності рослинами і 
т.ін.) та є трудомістким процесом.  

Тому найбільш ефективним способом зниження рівнів радіоактив-
ного забруднення сільськогосподарських культур є пошук різних ва-
ріантів зменшення надходження до них радіонуклідів за усіма видами 
сільськогосподарського виробництва, в тому числі при зрошуванні.  

 
 
 

ВИСНОВКИ 
 

1. Позакореневий шлях надходження радіонуклідів у сільськогос-
подарські культури характеризується значно більш високими, в 
порівнянні з ґрунтовим шляхом, величинами накопичення радіо-
нуклідів в органах рослин: безпосередньо на листі і на стеблах 
рослин може затримуватися до 20-50% осілих продуктів ділення.  

2. Первинна затримка радіонуклідів при аеральному шляху надхо-
дження мало залежить від хімічної природи радіонуклідів, визна-
чальними факторами є густина, зімкненість рослин і їх морфоло-
гічні особливості. 

3. Зміна питомої активності 90Sr та 137Cs у надземній частині рослин 
залежить від виду рослин і, перш за все, від швидкості приросту 
їх біомаси після забруднення радіонуклідами. Різниця в накопи-
ченні радіостронцію у кінцевій продукції при аеральному забруд-
ненні на 5% зумовлена кліматичними умовами, на 50-75% − 
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