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Таблиця 2
Вміст мікроелементів і важких металів у рослинах 
______  кормових буряків, мг/кг______ ____ _____________

Вид продукції Си Тп Мп Со РЬ с а
Органічний фон

Коренеплоди 0,91 5,16 8,46 0,10 0,77 0,007
Гичка 0,80 2,15 27,14 0,06 0,46 0,012

Ціла рослина 0,88 4,47 12,74 0,09 0,70 0,008
Органо-мінеральний сюн

Коренеплоди 1,16 5,19 14,40 0,12 0,75 0,009
Гичка 1,08 2,61 39,17 0,15 0,62 0,015

Ціла рослина М 4 ' 4,49 20,62 0,13 0,72 0,011

Встановлено, що фон удобрення суттєво впливає на вміст окремих елементів у 
кормових буряках. Так, вміст міді у коренеплодах був вірогідно вищий на 22 % на органо- 
мінеральному фоні добрив, а у гичці - на 26 %, в цілих рослинах цей показник був більшим на 
22 % порівняно з концентрацією міді на органічному фоні добрив. Аналогічна картина 
спостерігалась за вмістом марганцю, кобальту, кадмію та свинцю. Так, у коренеплодах 
концентрація була вищою в 1,7 раза, у гичці в 1,4 і в цілих рослинах в 1,6 раза на органо- 
мінеральному фоні порівняно з показниками на органічному фоні добрив. Слід відмітити, що 
вміст цинку і свинцю у коренеплодах і цілих рослинах був практично однаковий на обох 
фонах добрив, а в гичці на органо-мінеральному фоні вміст цинку був вищим на 22 %, а 
свинцю на 34 % порівняно з органічним удобренням. За даними В.П. Славова і М.П. Високоса, 
1997 р. тимчасові норми гранично допустимих концентрацій важких металів у коренеплодах 
складають: міді -  30,0 мг/кг, цинку-100, кобальту-2,0, свинцю-5,0, кадмію-0,3 мг/кг. Тобто, в 
інтенсивній кормовій сівозміні Полісся України на органічному і на органо-мінеральному 
фонах добрив концентрація важких металів не перевищує нормативів ГДК.

УДК 504.4.53.054:621.039.58(477.41)

РАДІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ШС8 
ПРИ ВОДНО-ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Г.І. Васенков, 
М.И. Долгілевич,

О.Є. Поліщук

Державна агроекологічна академія України, м. Житомир

Приведені параметри вмісту різноманітних форм 117Ся і розподіл його 
активності в грунтах різного гранулометричного складу. Встановлено коефіцієнти змиву 
для різноманітних форм 137Ся. Основна частка міграції до 98% припадає на тверду фазу 
стоку, адсорбовану форму радіоцезію.

Міграція радіонуклідів призводить до вторинного забруднення лісоаграрних 
ландшафтів. Основним процесом, що спричинює повторне забруднення ландшафтів, у тому 
числі гідрографічної сітки, є водна ерозія грунтів, при якій відбувається змив радіонуклідів 
поверхневим стоком зливових і талих вод. Механізм міграції 137Сз, як основного 
забруднюючого радіонукліду, в цілому визначається наступними процесами:

- переходом із ґрунтового розчину в поверхневий стік;
- виносом поверхневим стоком ерозійних частинок грунту із сорбованим на них
радіонуклідом;

- десорбцією обмінних форм із твердої фази стоку (грунтових часточок) і верхнього
шару грунту.
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У механізмі міграції беруть участь водорозчинні, обмінні і необмінні форми ш Сз. 
Необмінні форми включені в кристалічну решітку мінералів і необоротно пов'язані з 
нерозчинними фракціями органічної речовини. В складі геміцелюлози, лігніну і целюлози 
утримується 43,9±3,43; 25,3±3,00; 15,7±2,33% радіоцезію від його вмісту в органічній речовині 
дерново-средньопідзолистого грунту.

Концентрація необмінних форм 137Сз у дерново-підзолистих грунтах значно 
перевищує таку обмінних і водорозчинних (табл.1). Відносно високий вміст обмінних (до 
16,6%) і водорозчинних (1,4%) форм радіоцезію характерний для грунтів під лісовими 
насадженнями у порівнянні із ріллею і перелогом.

ВІСНИК Проблеми аграрної, лісової та інженерної №  1
ДААУ  радіоекології і питання моніторингу 2001

Таблиця 1
Форми 137с 8 в грунтах різних агрофонів іНародицький район, 1999 г., шар 0-20 см

Агрофон, тип грунту
Щільність

забруднення
кБк/м'2

Форми цезію-137, %

необмінні обмінні водорозчинні

Оранка, дерново-середньо- 
підзолистий, супіщаний 163 94±0,8 5,4±0,04 0,6±0,14

Лісова смуга, дерново-
середньо-підзолистий
глинисто-піщаний

240 82±0,6 16,6±0,08 1,4±0,09

Колишня рілля, (зона 
відселення) зі злаковим 
різнотрав’ям, 
те ж

630 90±0,3 9 ,1±0,10 0,9+0,11

Встановлено, що активність радіоцезію в продуктах стоку на всіх агрофонах значно 
залежить від вмісту ш Сз у 0-10 см шарі грунту (коефіцієнти кореляції для різних агрофонів 
0,94-0,97).

Активність продуктів змиву (суспензії) знаходиться у тісному кореляційному зв’язку 
з каламутністю стоку при коефіцієнті кореляції 0,91-0,96.

Незалежно від щільності забруднення зв’язок активності продуктів ерозії і стоку з 
каламутністю описується параболічним рівнянням другого порядку.

У формуванні активності продуктів ерозії та поверхневого стоку головна роль 
належить необмінним формам радіоцезію, необоротно сорбованим глинистою фракцією 
грунту.

Активність ,37С$ у глинистій фракції грунту вища, ніж у ґрунті для 
важкосуглинкових, у півтора рази, середньосуглинкових - у два, супіщаних - у 4-5 разів і 
зв’язнопіщаних - у 6-7 разів (табл.2.).

Таблиця 2
Розподіл активності ШС$ у грунтах різного гранулометричного складу 
__________ _____ і глинистої фракції (шар 0-10 см) _____ ____ ______ ___

Г ранулометричний 
склад грунту

%
фракції 

< 0,01 мм

Питома активність, Бк*кг-1

грунту глинистої
фракції

■ Перевищення активності 
глинистої фракції над ґрунтом

Важкосуглинковий 48,6 552 864 1,56
Середньосуглинковий 38,9 1120 2426 2,16
Супіщаний 19,7 486 2221 4,56
Супіщаний 16,49 461 2204 4,78
Супіщаний 16,40 457 2715 5,59
Зв’язнопіщаний 6,85 370 2223 6,00
Зв ’язнопіщаний 9,74 591 4343 7,3
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і Висока активність глинистих і мулистих фракцій грунту, а вони в основному і є 
“носіями” міграції радіонуклідів при водноерозійних процесах, є наслідком їх великої фізичної 
поглинаючої здатності у вигляді' адсорбції Ь7Сз за рахунок сильної диспергованості та 
наявності тонкодисперсних фракцій з великою сумарною поверхнею.

На тверду фазу стоку припадає основна маса перенесення радіоцезію. Коефіцієнти 
змиву (відношення вмісту радіоцезію в продуктах стоку до вмісту у верхньому шарі грунту) 
при стоці талих вод на різних агрофонах складають для твердого стоку від 1,8*10-4 до 
41,3*10‘4, для рідкого - 0,14 - 0,93* 10"4, при зливовому - відповідної,4 - 23,1* 10*4.

Міграція 137Сз при стоці талих вод відбувається в значно меншій мірі, ніж при 
зливному, що пов’язано в першу чергу із метеорологічними умовами формування стоку. При 
пониженні температури сорбційно-десорбційна рівновага зміщується у сторону сорбованого 
стану в системі “грунт-вода”, і тому.його менше переходить із грунту в поверхневий стік.

Міграція радіоцезію при водноерозійних процесах, поряд із відміченими 
радіоекологічними, залежить і від багатьох інших умов, особливо від метеорологічних і 
гідрологічних, які мають статистично ймовірну характеристику (ймовірність перевищення 
параметричних величин).

Факторами, що визначають горизонтальну міграцію радіоцезію, є “вік” випадань, 
модуль водного поверхневого стоку і сукупність еколого-ландшафтних характеристик 
водозбірної площі: величини щільності радіонуклідного забруднення водозбірного басейну, 
середнього ухилу, грунтових і рослинних характеристик поверхні, ступеня антропогенного 
ерозійного навантаження і т.п. Це диктує необхідність проведення досліджень з даної 
проблеми в широкому спектрі геофізичних і екологічних умов, таких як площа, норма опадів, 
рельєф тощо. Це визначає складність в інтерпретації механізмів, які формують водноерозійні 
процеси.

Для коректного опису процесу і механізму міграції ш Сз дослідження повинні бути 
багаторічними і включати цикл із статистичного мінімуму років з подібними гідрологічними і 
метеорологічними умовами, які забезпечували б, як мінімум, 10% ймовірність перевищення.

УДК 631.855:631.416.9:631.11

ВПЛИВ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ НА ВМІСТ РУХОМОЇ МІДІ в 
ГРУНТІ ТА НАДХОДЖЕННЯ її  В ЗЕРНО ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

В.М. Петрунів
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Показано зміни вмісту рухомих форм міді в темно-сірому опідзоленому ґрунті та 
особливості надходження її в зерно озимої пшениці за умов моделювання різного рівня 
фосфорного живлення рослин.

Мідь належить до елементів, які відіграють винятково важливу роль в житті рослин, 
пов'язану з активністю ферментів. її не можна замінити жодним іншим елементом або їх 
сумою. При надмірній кількості в ґрунті (поживному середовищі) вона може бути токсичною 
для рослин. За ступенем токсичності мідь посідає перше місце серед важких металів.

Ґрунти України здебільшого недостатньо забезпечені цим елементом. Площа грунтів 
з низьким вмістом рухомих форм міді (менше 1,5-2 мг/кг) становить 2,5 млн. га. Для 
збільшення вмісту її рухомих форм у ґрунті на 0,3 мг/кг необхідно внести в середньому 1 кг/га 
міді. Одним з основних джерел поповнення вмісту легкодоступних для рослин форм міді в 
грунтах непромислових районів є мінеральні добрива. З кожним кілограмом простого 
суперфосфату (залежно від вихідної сировини) у ґрунт потрапляє 4-79 мг міді.

В огляді показано, що важкі метали (мікроелементи), і зокрема мідь, залежно від їх 
кількості можуть значно впливати на клітини, хімічний склад, водний режим, ріст та 
фотосинтез рослин. Зміни вмісту рухомих форм міді в грунтах та надходження її у продукцію
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