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Постановка проблеми. У зв'язку із забрудненням сільськогосподарських 
угідь та природних біоценозів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 
особливої актуальності набули дослідження, спрямовані на вирішення 
радіоекологічних проблем, що сприяли б послабленню наслідків аварії [1]. 
Дослідження, метою яких є розробка науково-обґрунтованої системи заходів 
щодо раціональної організації сільськогосподарського виробництва на 
забруднених територіях, зниження надходження радіонуклідів з продуктами 
харчування в організм людини, необхідні у всіх галузях сільського 
господарства, зокрема бджільництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бджільництво України 
потребує удосконалення існуючих та впровадження нових технологій, які б 
гарантували якість та безпечність продуктів бджільництва згідно зі світовими 
стандартами [4]. Традиційно в Україні бджолиний мед відкачують не лише із 
магазинних рамок, як у європейських країнах, а й з розпідної частини гнізда, 
яка складається зі стільники різної якості -  1-, 2-, 3-, 4-річних.

Мета, завдання та методика дослідження. Ми поставили перед собою 
мету вивчити як впливає якість стільників на безпечність відкачаного меду. 
Дослідження були проведені у зоні радіоактивного забруднення Житомирської 
області. Відповідно до завдань досліджень на пасіці було сформовано 5 
бджолиних сімей, від яких протягом медоносного сезону відбирали стільники із 
запечатаним медом. Сортували їх за віком стільників (1-, 2-, 3-, 4-річні), з яких 
відкачували мед окремо. У відібраних зразках були визначені органолептичні 
(колір, аромат, смак, консистенція), фізико-хімічні (вологість, діастазна 
активність, швидкість кристалізації) показники та вміст 1Т̂ .  Також була 
визначена медова і воскова продуктивність бджолиних сімей.

Результати досліджень. Вміст 1Т̂  у меді, одержаному із 1-2-річних 
стільників, у 3-4 рази менший (р<0,001) у порівнянні з медом, одержаним із 3- 
4-річних стільників. Очевидно мед, одержаний з 1 -2-річних стільників, містить 
1Т̂  лише біогенного походження, адже вони не можуть бути додатковим
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джерелом його забруднення, бо, за літературними даними, вони практично 
вільні від нього. А стільники, які були у використанні, містять у декілька разів 
більше радіоактивного цезію. Тому і мед, що зберігався у них, може додатково 
забруднюватись 13" ^ ,  тобто піддаватись вторинному радіоактивному 
забрудненню [2, 3].

Органолептична оцінка показала, що колір, аромат, смак та консистенція 
не залежать від терміну використання стільників. Мед, відкачаний з 1 -2-річних 
стільників містить менше (р<0,001) води, ніж одержаний з 3-4-річних 
стільників. Хоча водність усього одержаного меду відповідає вимогам 
державного стандарту, який становить 21%, але саме мед, одержаний з 3-4- 
річних стільників, містить води на межі допустимої норми.

Діастазна активність меду не залежить від терміну використання 
стільників і варіює у середньому від 14,2 до 16,2 од. Готе. Мед, відкачаний з 3- 
4-річних стільників, кристалізувався в середньому у 2-3 рази швидше, ніж з 1- 
2-річних (р<0,001). Така різниця, на нашу думку, пояснюється тим, що в 
комірках старих стільників є залишки кокона личинки, які і виступають 
зародковими кристалами, що стимулюють кристалізацію меду.

У ході дослідження також встановлено, що бджолині сім'ї, гнізда яких 
сформовані з 1-2-річних стільників, мають вищу (р<0,05) у 1,6 раза воскову та у 
1,2 -  медову продуктивність. Підвищення воскової продуктивності обумовлено 
більшою кількість вибракуваних стільників. У нових стільниках, які мають 
порівняно більший об’єм, ніж старі, виводяться більш повноцінний розплід, за 
рахунок чого і підвищується медова продуктивність.

Висновки.
1. Питома активність 1Т̂  у відкачаному меді залежить від терміну 

використання стільників, у яких він зберігався.
2. Термін використання стільників не впливає на органолептичні 

показники меду та його діастазну активність.
3. Використання 1-2 річних стільників забезпечує зменшення швидкості 

кристалізації меду у 2, 5 раза.
4. Формування гнізд бджолиних сімей з 1-2-річних стільників забезпечує 

збільшення воскової продуктивності у 1,6 раза, медової -  у 1,2.
5. На пасіках, розміщених у зоні радіоактивного забруднення, доцільно 

проводити щорічну заміну 3-річних стільників, що забезпечить одержання 
якісного та безпечного відкачаного меду і підвищення рентабельності 
виробництва.
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Постановка проблеми. Багаторічний досвід робіт радіологів з вивчення 
умов формування доз опромінення населення, яке мешкає на територіях, що 
віднесені до категорій радіоактивно забруднених земель, дозволяє 
стверджувати про наявність в Україні специфічного регіону із особливими 
умовами прояву негативних наслідків Чорнобильської катастрофи. Таким 
регіоном є Українське Полісся, де поширені ґрунти, в яких 137Cs набуває 
більшої біодоступності [5]. На думку фахівців, у зоні радіоактивного 
забруднення повне припинення господарської діяльності недоцільне, оскільки 
це ніяк не сприятиме поверненню забруднених територій до доаварійного 
стану, а навпаки, невтручання людини в дані процеси може у багатьох випадках 
призвести до вторинних негативних радіологічних та екологічних наслідків. 
Тому доцільно розробляти науково-практичні рекомендації з реабілітації 
радіоактивно забруднених земель і впроваджувати їх [3]. Вивчення 
особливостей кормової бази бджільництва Житомирщини, значна частина якої 
постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, є базисними для розуміння

190


