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варіантом (табл. 1). На варіантах середньо- та мілкоглибинного обробітку грунту ця різниця 
становила відповідно 62 і 60 Бк. На варіанті з поверхневим обробітком грунту (дискування на 
8-10 см) вміст Сб137 в травостої був меншим порівняно з контролем, на 56 Бк/кг сухої маси. На 
старовіковому сіяному травостої, який залужився після аварії на Чорнобильській АЕС, на 10-й 
рік користування також спостерігалося зниження (на 45 Бк) вмісту радіоцезію, порівняно з 
контрольним варіантом (природний травостій).

Таблиця 1
Вплив способів обробітку грунту і удобрення на накопичення радіоцезію травостоєм, 
____________________  Бк/кг сухої маси (1998-2000 рр.)______________

Варіанти
обробітку

ґрунт

Варіанти удобрення
Без

добрив Вапнування РбО Кі20 ^оРбО
Кио

N 120
к ,

РбО
20

Середнє

І III І III І III І III І III
Природний травостій 210 298 254,0
Оранка 35-40 см 135 190 138 168 138 183 123 189 188 203 165,5
Оранка 28-30 см 152 235 146 223 193 203 153 204 200 210 191,9
Оранка 18-20 см 203 193 168 210 204 206 130 200 207 215 193,8
Дискування 8-10 см 204 219 187 198 175 227 156 180 215 218 198,0
Старовіковий травостій
10-го року користування 180 280 173 215 171 212 162 252 230 215 209,0

Середнє 181 236 162 202 176 206 136 205 208 222 -
Примітка: І, ІІІ-перший і третій цикли використання.
Що стосується впливу різних норм і видів добрив, то при вапнуванні спостерігали

зменшення вмісту радіонуклідів у кормі на 26 Бк, при внесенні Рво Кш  -  на 17 Бк. При 
невеликій дозі азотних добрив (60 кг/га д.р.) на фоні фосфорно-калійних зафіксували 
зменшення вмісту Сб137 на 38 Бк, та коли дозу азотних добрив збільшували до 120 кг/га д.р., то 
збільшувався і вміст радіонуклідів у кормі (на 7 Бк), порівняно з контрольним варіантом.

Підтвердилися думки попередніх дослідників про те, що підвищення вологості 
грунту призводить до інтенсивнішого переходу радіонуклідів із грунту в рослину. Так, в 
першому циклі пасовищного використання травостою, який зазвичай припадає на більш 
посушливий період (травень-червень), вміст радіонуклідів у кормі був нижчий, порівняно з 
третім циклом використання (серпень-вересень), що насамперед пов’язано з погодними 
умовами і вмістом вологи в грунті.

А загалом, пасовищний корм, отриманий із забруднених радіоцезієм угідь, не 
перевищує допустимого рівня. Тому природні кормові угіддя із щільністю забруднення до 15 
Кі/км2, при проведенні на них відповідних ресурсозберігаючих агротехнічних і меліоративних 
заходів, можуть використовуватися для випасання худоби без обмежень.
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ФІЗИКО-ХІМІЧНА ТА АГРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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РАЦІОНАЛЬНЕ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
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Запропонований тип сівозміни, який забезпечить мінімальні затрати на 
обробіток грунту, та сприяє отриманню високоенергетичної сировини та продукції.

Орні землі підсобного сільськогосподарського підприємства “ЧАЕС” (с. Неданчичі 
та Комарівка) по генезису дерново-середньопідзолисті, глинисто-піщані та супіщані. Програма
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досліджень передбачала вивчення основних фізико-хімічних і агрохімічних показників та 
розробку безпечної, екологічно та економічно обгрунтованої системи землеробства в умовах 
забруднення земель радіонуклідами.

Попередніми дослідженнями визначено, що грунти господарства містять незначну 
кількість 8г -  90 і підвищену Сэ -  134 та Се -  137. Сумарна щільність забруднення орних 
земель та угідь господарства коливається в межах 2,5 ..4 Сі/км2. Це спонукає до забезпечення 
екологічно чистого землеробства.

Об‘єкти дослідження -  ґрунти шести полів польової сівозміни.
Невеликий вміст гумусу, підвищена кислотність та низька насиченість грунтів 

основами буде сприяти утриманню катіонних форм радіонуклідів в увібраному, а отже, 
здатному до обміну стані.

Одним із шляхів зменшення надходження радіонуклідів у рослинну продукцію є 
дискримінація їх шляхом застосування хімічних меліорантів та добрив (відповідно до 
стронцію, цезію дискримінатори -  кальцій, калій). Тому необхідною умовою зменшення 
надходження радіонуклідів у рослинну продукцію є вапнування грунту' та внесення 
підвищених (до 25 -  30% проти потреби) доз калійних добрив. Для підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур необхідно застосувати також підвищені дози азотних та 
фосфорних добрив, оскільки грунти господарства характеризуються низьким їх вмістом.

Забезпечити екологічну чистоту вирощуваної продукції можна також підбором 
відповідних рослин, об‘єднаних у сівозміну. Особливої уваги заслуговують рослини, які 
вбирають найменшу кількість радіонуклідів. До них належать озиме жито, овес, картопля, 
ріпак, капуста та інші. Доцільно також вирощувати одно- та багаторічні трави на насіння.

З урахуванням розвитку виробництва у господарстві (а ще можливості кооперації з 
сусідніми господарствами) доцільно запровадити оптимальний тип сівозміни та створити 
комплексні цехи або окремі підприємства для переробки картоплі на крохмаль та насіння 
ріпака - на олію з наступною переробкою їх на технічний спирт та паливо. Найбільш 
оптимальною для господарства буде сівозміна з мінімальним насиченням просапними 
культурами: овес з підсівом трав, багаторічні трави, озиме жито, картопля, однорічні трави, 
ріпак.

Запропонований тип сівозміни забезпечить мінімальні затрати на обробіток грунту, 
оскільки просапних культур всього одне поле, та сприятиме отриманню високоенергетичної 
сировини та продукції. Солома, трава, стебла залишаються в полі і приорюються як органічні 
добрива. Культури в сівозміні біологічно сумісні, не мають спільних хвороб та шкідників, що 
забезпечує необхідний фітосанітарний стан сівозміни і грунту в цілому.
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У статті наведений вплив механічного складу та вмісту гумусу на накопичення 
137Св озимою пшеницею та ячменем на дерново-підзолистих супіщаних та дерново- 
підзолистих легкосуглинкових оглеєних грунтах Полісся України

Механічний склад грунту є однією із властивостей грунту, від яких найбільше 
залежить рухливість радіонуклідів.
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