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була в межах від 7 до 45%. В меншій мірі уражувалися сорти Рання 93, Скороспілка 98, Скороспілка 
99 ла Волинська яра.

Отже, отримані дані свідчать про те, що на території радіоактивного забруднення 
однією із причин значного зниження врожаю зерна є інтенсивний розвиток септоріозу, який на 
деяких посівах у 8-10. разів перевищує економічний поріг шкодочинності і потребує розробки 
та впровадження у виробництво екологічно безпечної природоохоронної системи захисту 
рослин.
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У країна, Миколаївський обласний державний проектно-технологічний 
центр охорони родючості грунтів і якості продукції

Узагальнення результатів багаторічних спостережень за вмістом 
чорнобильського цезію-137 в агроландшафтах Миколаївської області, що виконувалися під 
час еколого-агрохімічного моніторингу, виявили деякі закономірності просторового 
розподілу та часової динаміки радіонукліду в грунтах Півдня України.

Південні області України мало постраждали від чорнобильської аварії, але наявність 
в регіоні 3-х енергоблоків ВВЕР-1000 на Южноукраїнській АЕС і 6-ти аналогічних блоків на 
Запорізькій АЕС робить проблему узагальнення даних про динаміку аварійного Cs-137 і 
створення моделі його поведінки в грунтах Південного Степу (чорноземах звичайних і 
південних, темно-каштанових грунтах) актуальною, доки існує хоча б мінімальна ймовірність 
ядерних аварій.

За даними багаторічних спостережень на 33-х реперних дільницях, розташованих в 
усіх регіонах Миколаївської області, середній вміст цезію в грунтах області до аварії на 
Чорнобильській АЕС становив 5 Бк/кг. Після аварії в 1986 році питома активність цього 
радіонукліду в грунтах в середньому по області збільшилась у 10 разів. Подальші 
спостереження дозволили побудувати регресійну модель очищення орного шару грунтів 
Миколаївської області від цезію-137. Аналіз рівнянь регресії дав змогу виділити дві стадії 
виведення:

- швидка (1986-1991 рр.); швидкість виведення затухаюча, період ніпіввиведення - 2,5 
року(900 діб);

- повільна (з 1991 р.); швидкість виведення постійна, період напіввиведення - біля 4,8 
року( 1750 діб).

Результати визначення вмісту цезію-137 під час проведення еколого-агрохімічної 
паспортизації показали, що сучасна картина радіаційного забруднення є наслідком 
перерозподілу чорнобильських випадінь. Радіонуклід розподілений по території області 
нерівномірно,. На сьогодні із 19 районів 12 можуть вважатися радіологічно чистими: середня 
щільність забруднення цезієм-137 становить 0,022 -  0,042 Кюрі/км2, максимальна не 
перевищує 0,1 Кюрі/км2. Ці райони можуть використовуватись як сировинні зони для 
отримання радіологічно чистої продукції з доаварійним вмістом цезію-137.

Вознесенський, Врадієвський та Новоодеський райони можна віднести до другої 
групи. Середня щільність забруднення складає 0,066 - 0,088 Кюрі/км2, максимальна не 
перевищує 0,4 Кюрі/км2. Третя група районів -  Арбузинський, Доманівський, Кривоозерський
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та Первомайський, - має найбільші рівні забруднення, як середні (0,098 -  0,157), так і 
максимальні (0,737 -  0,865 Кюрі/км2).

Велика різниця між максимальними та середніми рівнями забруднення для районів 
другої та третьої груп вказує на “плямистий” характер забруднення.

Була зроблена спроба оцінити кореляцію між основними агрохімічними показниками 
грунтів, а також вмістом рухомих форм важких металів та вмістом цезію-137. Коефіцієнти 
детермінації та рівняння регресії наведені нижче.
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Пари показників Рівняння регресії Коефіцієнт детермінації (коефіцієнт кореляції)
цезій-137-гумус у=0.021*еа;,ь'/*х 0.62(0,787)
цезій-13 7-мідь у=0.0228*е'оіі6,х 0.4(0,632)
цезій-137-азот у=0.07748*х‘08 0.28(0,53)

Найбільш тісна залежність виявлена між вмістом Се-137 та гумусу, С8-137 та міді, Св- 
137 та азоту.

Дослідження не виявили тісного кореляційного зв’язку між вмістом цезію-137 та рН, 
цезію-137 та калію. Швидше за все, при характерних для грунтів півдня нейтральних і 
слаболужних рН, високому та дуже високому вмісті калію ці показники істотно не впливають 
на розподіл радіонукліду в грунтах.

Тісний зв’язок між вмістом цезію-137 та вмістом міді може вказувати на подібні 
механізми їх взаємодії з ґрунтами, спільні напрямки та інтенсивність міграції в 
агроландшафтах.
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Вивчено особливості збереження підросту в процесі проведення лісосічних робіт, 
формування природних сосново-дубових молодняків після рубки в умовах радіоактивного 
забруднення ґрунту

В умовах радіоактивного забруднення лісових територій у певних типах лісу 
природне поновлення служить основним способом лісовідновлення. Показники лісівничого і 
економічного ефекту його базуються на максимальному збереженні лісового середовища в 
процесі проведення заходів сприяння природному поновленню, мінімізації об’ємів 
лісокультурних робіт, скороченні строків вирощування стиглої деревини, зменшенні 
тривалості перебування робітників забруднених радіонуклідами лісах, скороченні витрат 
матеріальних і трудових ресурсів.

З метою вивчення можливості збереження підросту в процесі проведення лісосічних 
робіт, формування природних сосново-дубових молодників після рубки в умовах 
радіоактивного забруднення ґрунту радіоцезієм до 5к /км2 в 1987-1988 рр. було закладено ряд 
дослідно-виробничих об’єктів рубок головного користування з використанням
лісозаготівельних машин.
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